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Lezing: Er is steeds minder geweld

Het leven wordt steeds veiliger, betoogt Stephen Pinker, linguist, psycholoog en  hoogleraar aan Harvard. Hij verkoopt geen vage praatjes maar komt met wetenschappelijke gegevens, zoals het percentage skeletten uit oude tijden dat sporen draagt van moord of ander geweld. De daling van de kans om gewelddadig te sterven is, over langere tijd genomen, spectaculair: van 15% in de prehistorie tot 0,03% in het jaar 2005.

Alle gezeur over het leven dat onveiliger wordt is dus onzin. Dat zeggen Nederlandse deskundigen met cijfers over criminaliteit in de hand en Pinker zegt het dus op basis van gegevens over de wereldgeschiedenis. Hij heeft een boek geschreven over dit onderwerp, The Better Angels of Our Nature. Zijn lezing staat in verschillende versies op YouTube, waarvan sommige woordelijk hetzelfde zijn. Het optreden bij Google heeft de beste beeldkwaliteit.

De veiligheid neemt niet constant toe: er zijn verstoringen zoals wereldoorlogen. Onveiligheid is niet verdwenen en er is geen garantie dat het nóg veiliger wordt. Maar wel zijn allerlei praktijken zoals slavernij, kindermisbruik en lynchpartijen in een groot deel van de wereld nu wettelijk verboden, en ze druisen in tegen het moreel besef van, nou ja, in ieder geval rijke westerlingen.

Een verrassend, tegendraads en goed doortimmerd verhaal. Een uur is een hele zit maar Pinkers boek lezen kost meer tijd, en trouwens ook meer geld. (01:04:03)

http://www.youtube.com/watch?v=_gGf7fXM3jQ		BEELD 1:18


Schattig: Oskar het blinde katje

Oskar die speelt met een tinkelend balletje. Oskar die de strijd aanbindt met de luchtstroom uit een föhn. Oskar als hij bedelt om eten. Hij deelt een YouTube-kanaal met zijn kattige huisgenoten Mick en Klaus, maar die hoeven geen illusies te hebben. Oskar, geboren zonder ogen, is het aller- allerschattigste. (5:17)

http://www.youtube.com/watch?v=lNpeTCEPrRk		BEELD 0:25
http://www.youtube.com/watch?v=ElzPZNSdd5w
http://www.youtube.com/watch?v=CBrHXEYUR-o


Speelfilm: The Muppets in première

Veelgehypete nieuwe Muppetfilm opent vandaag in de VS. In februari pas in Nederland. Er zijn veel trailers en andere losse flodders op YouTube losgelaten in het kader van de marketing. Hier drie liedjes: een aangepaste versie van Fuck you door een kippenkoor en twee uitvoeringen van Life's a Happy Song. (7:14)

http://www.youtube.com/watch?v=7CQF_nhPUGU	BEELD 0:43
http://www.youtube.com/watch?v=aDnTo2S2BrA
http://www.youtube.com/watch?v=ZtkzEMEJlkU


Satire: Je spelling zuigt

Your Grammar Sucks is het YouTube-kanaal van ene Jack (23). Jack maakt de ene video na de andere waarin hij teksten vol fouten uit de reacties op YouTube letterlijk voorleest, laatst zelfs als rap. Het effect is hilarisch. Overigens gaat het meestal om spel- of tikfouten en niet zozeer om grammatica. Foutje, Jack. (8:32)

http://www.youtube.com/watch?v=r0MWl9JM1Yo		BEELD 0:18
http://www.youtube.com/watch?v=r0mRtaQ8qU4
http://www.youtube.com/watch?v=FK9nAqS4C2I

