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Documentaire: De Inquisitie als carrièrestap

In de zestiende eeuw stuurde de Roomse Inquisitie menige ketter naar de brandstapel, bijvoorbeeld astronoom Giordano Bruno. Galileo Galilei redde zich door zijn ideeën te verloochenen. Over de slachtoffers van de Inquisitie weten we al redelijk wat, is het uitgangspunt van deze documentaire van ZDF en Arte, dus laten we eens kijken naar de rechters.
Historicus Peter Godman (what's in a name) legt uit wat hem in de Inquisitie fascineert. Het instituut was een bron van wantrouwen en verraad: zelfs gezinsleden gaven elkaar aan. Paus Paulus IV was bereid het hout te sprokkelen voor de brandstapel van zijn vader als die ketterse ideeën zou hebben.
Hoofdpersoon van de film is Giulio Antonio Santori, die als grootinquisiteur verantwoordelijk was voor de verbranding van Bruno in 1600. Santori volgde in 1566 Michele Ghislieri op, die verder ging als paus Pius V. Een baantje bij de Inquisitie bood kansen op doorgroeien.
Voor het zover was, bracht Santori eerst zelf geruime tijd in een kerker door, door Ghislieri beschuldigd van medeplichtigheid aan een aanslag op de paus. Het schokte Santori's geloof en vertrouwen niet.
Deze deels gedramatiseerde docu verschijnt op het kanaal van het Nederlandse Doculink.tv waar regelmatig uitstekende programma's legaal verschijnen. Dat dient dan als promotie voor de dvd's met hetzelfde materiaal. Deze film is het eerste deel in een serie van drie. (53:04)

http://www.youtube.com/watch?v=bqwWbvYugvw 	BEELD 2:26


Muziek: Kerst onderin de mijn

Surrealistische muziekvideo vertoont een band die demonstratief slecht staat te playbacken, zelfs met papieren maskers voor het gezicht. Het lied vertelt een verhaal over kinderen die zich kort voor Kerst in een mijn wagen en niet meer worden teruggevonden. Afloop nog ellendiger dan je zou denken. (5:51)

http://vimeo.com/19092050		BEELD 0:17


Schattig: Hond geniet in bad

Hond Casper vindt het zo lekker in bad dat van zijn kop alleen de neus nog boven water uitsteekt, als een soort snorkel. Intussen wordt hij heerlijk ingezeept en gemasseerd door het baasje. Let op hoe lui en langzaam zijn ogen boven water komen. Blijkbaar wordt oogvriendelijke babyzeep gebruikt. (00:52)

http://www.youtube.com/watch?v=brdE5fdtS4I		BEELD 0:13


Lezing: Van bevruchting tot geboorte

De complete ontwikkeling van een foetus in volle close-up, dank zij technieken als MRI, computertomografie en de elektronenmicroscoop. Alexander Tsiaras is docent aan Yale, en specialist in medische beeldbewerking. Hij heeft ook een bedrijf dat op bestelling boeken, artikelen, websites en dvd's levert. (9:38)

http://www.youtube.com/watch?v=fKyljukBE70		BEELD 3:39

