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Het multiculturele Libanon telt vele godsdiensten en 
immigranten. In Beirut wonen o.a. grote aantallen 
Palestijnen in vluchtelingenkampen. Na de burgeroorlog 
van 30 jaar geleden, is de rust nog steeds niet 
weergekeerd. De Palestijnse vluchtelingen worden deels 
verantwoordelijk gesteld voor de crisis waarin het land 
nog altijd verkeert. 
Garagehouder Toni is een christelijke Libanees. Wanneer 
hij de planten op zijn balkon water geeft, morst hij per 
ongeluk op het hoofd van Yasser, een Palestijnse 
vluchteling die bouwopzichter is op een nabijgelegen 
werf. De heftige discussie die hierop volgt, ontaardt in 
echte ruzie. Yasser uit forse beledigingen en bezorgt Toni 

een paar gebroken ribben. Toni besluit hiervoor klacht in te dienen. Dat leidt tot 
een langdurig proces waar zelfs ministers zich mee bemoeien en waarop de 
media gretig inzoomen met rellen tot gevolg. Oude vijandschappen wordt nieuw 
leven ingeblazen en het lijkt een kwestie van tijd voor de boel totaal uit de hand 
loopt. 
In dit knap realistisch drama gaat het niet om het conflict zelf, maar veeleer om 
de context en verborgen perikelen. Cineast Ziad Doueiri, die putte uit eigen 
ervaringen, slaagt erin feilloos de open wonden van een nog steeds verscheurde 
samenleving te raken. De onmiskenbare Arabische trots zorgt ervoor dat de 
zaken nog gecompliceerder worden. Zelden bevatte een film zoveel woede en 
nuance tegelijk. Ondanks het explosieve onderwerp levert dit verhaal een 
verbazingwekkend genuanceerde en objectieve film op. ‘L’Insulte’ is vaardig 
verteld, soms een tikkeltje bombastisch zoals in de soundtrack, maar vooral  
helder en met verve vertolkt. 

Intelligente rechtbankthriller die zich buigt over een verscheurde natie 
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Regie     Ziad Doueiri 
Scenario    Ziad Doueiri en Joelle Touma 
Fotografie    Tommaso Fiorilli 
Muziek    Éric Neveux 
Cast     Adel Karam, Christine Choueiri, Kamel El Basha, 
     Diamand Bou Abboud, e.a. 
Duur     112 min 
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