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Interview: Sinds mijn man werd onthoofd

Tien jaar geleden stierf de Amerikaanse journalist Daniel Pearl een gruwelijke dood. Hij onderzocht in Pakistan voor de Wall Street Journal de banden tussen  de 'schoenenterrorist' Richard Reid en Al-Qaeda. Hij werd ontvoerd; de ontvoerders eisten onder andere vrijlating van alle Pakistaanse terreurverdachten. Op 1 februari 2002 werd Pearl onthoofd. Eén van de daders werd daarvoor opgehangen, een aantal andere loopt nog vrij rond.

Op het kanaal van de University of Central Florida praat zijn vrouw Mariane ongebroken over haar leven sindsdien. Ze was zwanger toen Pearl werd ontvoerd. Na de geboorte van haar zoon besloot ze de terroristen niet hun zin te geven. "Een van de doelen van het terrorisme is de dialoog te smoren. Daar wilde ik niet aan meedoen. Mijn zoon zou niet opgroeien in haat." Daarom zette ze haar journalistieke werk over andere culturen voort.

Het grootste probleem in verband met terrorisme en het begrijpen van andere culturen vindt ze onwetendheid. "Mensen zijn misschien lui en ook bang. Maar als we vrede willen is belangstelling essentieel. Zelfs als ik boos, gefrustreerd of verdrietig was, heb ik nooit de dialoog willen opgeven. Daardoor kunnen de media mij niet zomaar beïnvloeden. Als je het andere perspectief niet begrijpt, ben je te manipuleren. Ik had me met recht kunnen afsluiten, maar dan zou ik pas echt hebben verloren."

Een sterke, bewonderenswaardige vrouw, Mariane Pearl. (24:10)

http://www.youtube.com/watch?v=jWwH5dq7Byw	BEELD 11:10



Muziek: De Elfstedenwals

Snel even deze video bespreken voordat De Tocht weer van de baan is: De Elfstedenwals, een sympathiek liedje van bluesaccordeonist Henk de Kat in de subtropische Amerikaanse cajun-stijl. Het staat op YouTube in combinatie met beelden van ijspret in het natuurgebied De Weeribben uit 2009. (3:39)

http://www.youtube.com/watch?v=cIm2Hbh3lA8 		BEELD 0:15


Zomaar: Men neme een eetlepel kaneel

Hoe moeilijk kan het zijn? De eerste video's met Cinnamon Challenge in de titel dateren van vier jaar geleden. Sinds kort helemaal terug: doe een eetlepel kaneel in één keer in je mond en probeer die door te slikken. Dat lukt bijna niemand. Gelukkig maar, want je lacht je ziek om de mislukkingen. (5:07)

http://www.youtube.com/watch?v=Cyk7utV_D2I		BEELD 1:09
http://www.youtube.com/watch?v=dS-KVpZ9mrQ


Cursus: Al die eeuwen zonder cheeseburger

Schrijver John Green kletst ons in hoog tempo en met veel kwinkslagen door de uitvinding van de landbouw, geholpen door talrijke flarden animatie en archiefbeelden. Rode draad: de dubbele cheeseburger van 99 cent, symbool van de beschaving en mogelijk gemaakt doordat de mens de natuur bedwong. (20:46)

http://www.youtube.com/watch?v=Yocja_N5s1I		BEELD 2:27
http://www.youtube.com/watch?v=n7ndRwqJYDM

