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Lezing: Peuter treedt in het huwelijk

Onthullende dubbellezing van fotograaf Stephanie Sinclair en auteur Cynthia Gorney over kinderhuwelijken van Ethiopië tot Nepal is bijna een documentaire. Bij vrouwen die zichzelf in brand hebben gestoken speelt vrijwel altijd een gedwongen huwelijk op jonge leeftijd een rol, vertelt Sinclair. Ze laat foto's zien van bruiloften die ze heeft mogen bijwonen. Om daar toestemming voor te krijgen is vaak eindeloos geduld, contacten leggen en masseerwerk nodig. Volgens haar schrijvende collega Gorney is Stephanie Sinclair een van de beste rondhangers ter wereld: goed in wachten op haar kans.

Op één van die bruiloften, waar veel meisjes tegelijk in het huwelijk treden, merkten ze dat een kind van een jaar of vijf net als de andere bruiden werd opgemaakt. En inderdaad bleek deze dreumes die dag ook te trouwen. Cynthia wijst op de verwarring en het onbegrip die in de ogen van de kinderen zijn te zien. Met seks wordt meestal gewacht tot na de puberteit, maar meisjes van 14 of 15 jaar kunnen al verschillende kinderen hebben.

Cynthia Gorney benadrukt dat veroordelen van deze praktijken te makkelijk is. Een meisje dat wordt verkracht zonder te zijn getrouwd, is levenslang een verschoppeling. Het huwelijk is een veiligheidsmaatregel, een vezekering. Zij ziet ook met hoeveel liefde de familie de veel te jonge bruiden omringt. Het boek van Gorney en Sinclair heet Too Young to Wed. (20:53)

http://www.youtube.com/watch?v=7c_zppPutQw		BEELD 15:45


Helmcamera: Paraglider botst met roofvogel

Russische paraglider komt boven de Himalaya in botsing met een roofvogel, stort neer, weet zich te redden met zijn reserveparachute, landt in het geboomte en weet tenslotte de nog levende vogel uit de wirwar van lijnen te bevrijden. Tien minuten aan één stuk, gefilmd met de helmcam. (11:07)

http://www.youtube.com/watch?v=N65ALqiBW_o		BEELD 7:28


Archief: Screentest van Bruce Lee, 1965

Hij is hier 24 jaar oud en solliciteert naar de rol in de televisieserie The Green Hornet. Het gaat al  snel over vechtsporten: kung fu is volgens Lee superieur aan karate en jiu jitsu. Na drie minuten mag hij, nog steeds in pak, een demonstratie geven. Het oudste crewlid is sparring partner. Lee kreeg de rol. (8:11)

http://www.youtube.com/watch?v=MOvmOSqTLzY	BEELD 7:39


Humor: Verdediging tegen zombies

Muppet-achtige figuren Mario en Fafa bevechten drommen zombies en geven onderwijs in het onschadelijk maken van zombies via hun Zombie University. Eerder bespraken baardaap Mario en 'groundhog' Fafa in een schitterende aflevering de mogelijkheden om geld te verdienen met hun videoblog. (6:34)

http://www.youtube.com/watch?v=KDyt9dme23Y		BEELD 1:34
http://www.youtube.com/watch?v=D-6qN8bbRhc

