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Lezing: Ook atheisten hebben godsdienst nodig

Natúúrlijk is er geen god, bekent Alain de Botton direct kleur - terwijl zijn Amerikaanse gehoor ijzig zwijgt. Vervolgens laat de filosoof zien hoe 'ietsisten' ("Ik denk wel dat er Iets is.") toch een punt hebben. Veel aspecten van religie hebben een duidelijke en waardevolle functie, zelfs voor atheïsten. En hij pleit voor een Atheïsme 2.0, dat zich wel afkeert van God maar niet van godsdienstige rituelen.

In de seculiere wereld vinden we het voldoende om één keer kennis te nemen van een goed idee. Wie herleest ooit een boek? Of speelt die prima lezing na een jaar nog eens af? De Botton wijst op de mechanismen die godsdiensten hebben om denkbeelden erin te hameren, zoals de preek, het gebed en het dagelijks lezen van de bijbel. Terwijl sommige niet-religieuze boeken dat zeker ook waard zijn.

Aandacht voor hemellichamen is ook zoiets. Veel godsdiensten hebben een kalender vol feestdagen, die afhankelijk zijn van wat er aan de hemel gebeurt. Goed om je te realiseren hoe onbetekenend we op Aarde zijn, aldus De Botton. Zo zijn er veel meer 'gaten in het seculiere leven' die atheïsten kunnen vullen met godsdienstige uitvindingen. Wat atheïsten vooral kunnen gebruiken is het gemeenschapsgevoel en de organisatiegraad die kerken hebben. Waar ze dat vandaan moeten halen vertelt De Botton niet. Dat zal een volgende dominee wel doen. ;-) (19:21)

http://www.youtube.com/watch?v=2Oe6HUgrRlQ		BEELD 0:57


Kunst: De mooiste secondes

Dit najaar vroeg filmer Wim Wenders aan het publiek om schoonheid te laten zien in een seconde film. Er zijn inmiddels twee verzamelingen verschenen van de mooiste inzendingen, elk een minuut lang. Een seconde film blijkt echt iets anders dan een foto en de diversiteit is, nou ja, zelf ook heel mooi. (2:18)

http://www.youtube.com/watch?v=sL86LGUMJtU		BEELD 0:32
http://www.youtube.com/watch?v=Ya3Dnh17nKI


Drama: Het schuldige kantoor

Bewusteloze man komt bij in een uitgestorven kantoor. Terwijl hij ronddwaalt, komen de herinneringen boven aan wat er kort tevoren is gebeurd. Het kantoor blijkt een broeierige bedoening te zijn geweest en onze hoofdpersoon heeft als sexy schoonmaker daarbij een hoofdrol gespeeld. (15:30)

http://www.youtube.com/watch?v=a7k6y-zw7PA		BEELD 5:52


Archief: Prisencolinensinainciusol

Hit uit de seventies van zanger Adriano Celentano heeft een onzintekst, geschreven om een beetje op Engels te lijken. Een YouTuber met teveel tijd heeft een videoclip ondertiteld met echte Engelse woorden. Het blijft onzin, maar de echte tekst (google 'Prisencolinensinainciusol lyrics') is nog dwazer. (4:06)

http://www.youtube.com/watch?v=Wz04IBZqfFE		BEELD 0:21

