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The Insult
Vandaag

• 19.30-19.50: Inleiding

• 19.50-20.05: pauze

• 20.05-22.00 The Insult (112 min.)

• 22.00-22.15: nabespreking

1 belediging?
Wat is een belediging?

• Verschil tussen ‘Offence’ en ‘insult’:

– Toeval of welbewust.

∗ ‘Oh, did that offend you? I am sorry, I never meant that to happen.’
∗ ‘No, it didn’t just offend me; you insulted me!’
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• Bij een belediging maak je inbreuk op een waarden-systeem

– De beledigde neemt aan dat het intentioneel is.

∗ Als die intentionaliteit is vastgesteld is de belediging bewezen (insult).

• Kun je beledigd worden door een groep?

– Een type? Een ideologie?

Ethiek is nodig

• Elkaar zien reikt niet ver genoeg: alleen naar het eigen netwerk.

– Daarbuiten zijn rationele principes nodig.

• Ethiek is nodig maar moet wel in het aankijken gefundeerd worden.

– Men moet er naar willen handelen.

Wat is haatdragende taal?
Of belediging van identiteit (type)? (Discriminatie)

• Een taalhandeling in de juiste context!

– ‘Vermoord die man daar’:

∗ Gezegd door mij;
∗ Gezegd in 1942 door Hitler.

– Is een ideologie niet een soort handeling?

• Wat verstaan we onder een ideologie?

– Iets wat uitspraken in handelingen verandert? (Zoals een stapel bankbiljetten dat
doet?)

• Valt wat we zeggen altijd onder vrijheid van expressie?

– Niet als de context er een handeling van maakt.
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2 Avishai Margalit

2.1 Dik en dun: moraal en ethiek
Motivationele Intuïties (en dikke beschrijvingen)

• Wie zou u eerst van verdrinking redden:

– Uw eigen kind of

– Een onbekende?

• Moraal:

– Dikke relaties (zorg): met familie en vrienden; stam, natie;

∗ ‘Het is oke om je eigen kind te redden’.
∗ Herinneringsgemeenschappen.

• Ethiek:

– Dunne relaties: met vreemden, de mensheid.

∗ Alle mensen zijn gelijk (redelijke principes).

Hele mensheid onderwerp van een moraal?

• Moraal (exemplarische voorvallen, geen principes) . . .

– Past bij dikke relaties.

• Kan de mensheid onderwerp van een moraal zijn?

• Welke herinneringen kun je met iedereen delen?

– Hoe ver kan je gemeenschap uitgebreid worden?

∗ Dit is één van de problemen van het internet.

3 De film
De film

• The Insult geeft als het ware een fenomenologische analyse van ‘de belediging’.

– Wat is het, hoe werkt het?

• Wat is precies het feit van de belediging?

– De rechter moet beslissen;

– Mag de publieke opinie (of het internet) die beslissing forceren?
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Weerlegbare argumenten in de rechtszaal

• Als de feiten onduidelijk zijn, kijk je ook naar karakter.

• Gorgias (480-380 VC): eikos:

– ‘De rijke man kan die mantel niet gestolen hebben, want zoiets doet hij niet (hij is
goed) en hij kan er zo eentje kopen’.

– Dit kan weerlegd worden door de feiten:

∗ Het vroor dat het kraakte, de winkels waren dicht en de rijke man was dronken.

• Welke rol spelen emoties?

– Aristoteles: emoties zijn affectieve morele oordelen.

Wie beledigt wie hoe?

1. Toni Hanna (geb. 1970), een Libanese Christen; Yasser Salamé (1955), een Palestijnse
vluchteling.

2. De rechtszaak en de advocaat die er een politiek proces van maakt.

• De uitvergroting door de media-aandacht;

• De rellen (wederzijds wantrouwen).

3. Gaat het om individuen of typen: volken, religies (ideologieën)?
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