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Interview: Atheïst over de presidentsverkiezingen

Vandaag de eerste caucuses bij de Republikeinen in Iowa. Illusionist, onzinbestrijder en atheïst Penn Jillette houdt bij Bigthink.com een mooi betoog over de rol van godsdienst bij de Amerikaanse verkiezingen.

Kandidaat Michele Bachmann zei in augustus dat de aardbeving in Washington en de orkaan Irene waarschuwingen van God waren dat de overheidsuitgaven moesten worden beteugeld. Hoe kan zij na zo'n vreselijke uitspraak nog serieus worden genomen?

Volgens Jillette waren rond 1900 de meestgevraagde sprekers in de VS atheïsten, bijvoorbeeld Mark Twain en Thomas Henry Huxley (Darwin's bulldog'). Er was verdeeldheid tussen de christelijke geloofsrichtingen en atheïsme was salonfähiger dan nu. Het abortusvraagstuk in de jaren '60 heeft de christenen weer verenigd, zegt Jillette. Anders waren atheïsten de grootste groep geweest. Nu zijn 'christenen' dat, en maak je als politicus geen schijn van kans als je niet voortdurend met God schermt.

En hoe zit dat met Obama? Zijn tegenstanders mogen hem graag afschilderen als atheïst, die een war on religion voert. Jillette legt uit dat Obama in Chicago hoorde bij een behoorlijk mallotige kerk en dat hij óók koketteert met het geloof. Jillette gaat ervan uit dat Obama te slim is om zo religieus te zijn en slim genoeg om dat allemaal voor te wenden. Maar het is wel vreemd, erkent hij: dat je moet aannemen dat iemand liegt om hem te blijven waarderen. (19:35)

http://www.youtube.com/watch?v=kJGxVeQw3SE		BEELD 0:08


Animatie: Kleine staten zijn belangrijker

Allesweter C.G.P. Grey legt het systeem van kiesmannen uit. In kleine staten heb je voor een kiesman minder kiezers nodig dan in een grote. Sommige kiezers zijn vier keer zoveel waard als andere. Je kunt president worden met slechts 22% van de stemmen als je je concentreert op kleine staten. (10:58)

http://www.youtube.com/watch?v=7wC42HgLA4k		BEELD 1:28
http://www.youtube.com/watch?v=3Y3jE3B8HsE



Satire: Normale mannen kijken wel uit  

Verkiezingscommercial van satirisch programma Whitest Kids U'Know. Senaatskandidaat Clint Webb somt zijn kwaliteiten op. Zijn vrouw is net mooi genoeg. Hij had een veilig baantje in het leger. "We kunnen de noden van deze staat en mijn behoefte aan zelfverheerlijking op één lijn brengen." (1:44)

http://www.youtube.com/watch?v=zQ5cGYBV2TQ		BEELD 0:17


Documentaire: De moord op Abe Lincoln

Op 14 april 1865, vijf dagen na het beëindigen van de Amerikaanse Burgeroorlog, woonde de Republikeinse president Abraham Lincoln een voorstelling bij in Ford's Theatre in Washington. Documentaire met veel nagespeelde scènes reconstrueert hoe voor het eerst in de VS een president werd vermoord. (24:07)

http://www.youtube.com/watch?v=ZcpKORTY-CU		BEELD 15:27

