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Les princes ont cela de leur haute naissance  

Leur âme dans leur sang prend des impressions  

Qui dessous leur vertu rangent les passions.  

Leur générosité soumet tout à leur gloire.  

Pierre Corneille
1
 

  

Plus est en vous  

Seigneurs de Gruuthuse 

 
 

Oedipus heerst. Na jaren bekwaam bestuur toont hij zich een tweede keer heer en meester 

over de pest die zijn stad treft. Alleen is het dit keer geen triomf. Althans niet voor hem 

persoonlijk. De beleidsman neemt meteen het onderzoek zelf in handen en wil tot het uiterste 

gaan om de oorzaak van de Thebes plaag te detecteren, maar komt aan het eind pijnlijk bij 

zichzelf uit, wat in dit geval wil zeggen: bij de vadermoord en de bloedschande waarvan hij 

nu pas beseft dat hij ze altijd al had geweten. Hem rest niets dan zich de ogen uit te steken: 

een ultieme erkenning van de verblinding waarin hij ziende altijd heeft gedoold. 

 

Oedipus heerst is de tragedie van het inzicht, van het weten. Niet toevallig vond Freud in dit 

theaterstuk van Sophocles de meest rake illustratie voor zijn basale stelling: het primaat van 

het niet-weten; het onbewuste als  basis van bewustzijn, van denken en weten.
2
 En dat gold al 

                                                 
1
 Vgl. Pompée, 370-373. 

2
 Het Freudiaanse concept ‘Oedipus-complex’ verwijst vooral naar de complexe structuur van de menselijke 

lusteconomie. Het lustwezen moet zijn (levensnoodzakelijke) lust winnen in een omgeving die van nature geen 

lust kan verstrekken. Vandaar dat de eerste verhouding van het lustwezen tegenover de buitenwereld onlust – en 

in die zin ‘haat’ – is. De lust/ liefde die ons aan de realiteit bindt, is dus gebouwd op een verdrongen onlust/haat. 

Verwijzend naar de Oedipus-mythe smeedt Freud het genoemde ‘complex’ als conceptualisering van het altijd 

contradictorische samengaan van lust en onlust – liefde en haat – in onze libidinale verhouding met de 

werkelijkheid. Zie onder meer: Marc De Kesel, “Psychoanalysis : a non-ontology of the human”, in R. Brassier 
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voor Hölderlin, Schelling, Hegel en het hele Duitse Idealisme: Oedipus heerst gaat over het 

weten, over een teveel aan weten, een exces in willen weten, dat hem uiteindelijk van het 

weten berooft.
3
 Sophocles schreef met andere woorden  een ‘epistemologische’ tragedie, een 

tragedie waarin  denken en weten een proces wordt aangedaan en waarbij het verdict 

allesbehalve vrijspraak is.  

 

Het is goed te beseffen dat die epistemologische lezing van relatief recente datum is. De 

vroege moderniteit – zeventiende en achttiende eeuw – zag in Oedipus heerst vooral een 

politiek drama en hoewel de tragedie van het weten er onvermijdelijk een rol speelt, werd die 

rol toen sterk naar de achtergrond gedrongen.  

 

In dit essay ga ik nader in op slechts een van die vroegmoderne adaptaties van Sophocles’ 

Oedipus heerst: Œdipe van Pierre Corneille. Ik laat eerst en vooral het stuk zo veel mogelijk 

zelf aan het woord en ben daarbij, ook al omdat het stuk onvertaald is gebleven in het 

Nederlands, weinig zuinig met citaten. Dit is ook nodig, omdat het thema dat in het stuk een 

‘tragische’ behandeling krijgt, ons niet meteen vertrouwd is, al was het maar omdat het door 

de paradigmawissel die de vroege moderniteit van de eigenlijke moderniteit scheidt, al snel 

het voorwerp van een collectief onbegrip werd. Het eigenlijke thema van Corneilles stuk, zo 

zal blijken, is de eer. Die gold in eind zeventiende eeuw als basis voor elke serieuze ethiek, 

maar werd vanaf de eeuwwisseling door steeds minder mensen begrepen en belandde 

tenslotte geheel buiten het domein van wat sinds dan ethiek heet. 

 

Dit maakt dat Corneilles tragedie dan toch ook een onverwachte epistemologische dimensie 

kent. Het stuk doet op zijn manier verslag van de teloorgang van een ‘regime’ van denken dat 

door het daaropvolgende ‘regime’ niet echt meer begrepen kan worden. Het denken van de 

hedendaagse Franse filosoof Jacques Rancière biedt een zeker inzicht in dit onbegrip en 

maakt daarom een helderdere blik mogelijk op de ‘epistemologische’ interpretatie die al meer 

dan twee eeuwen de receptie van Oedipus heerst domineert. 

 

Met Œdipe waagt Corneille (1606-1684) zich in 1659, na jaren afwezigheid, opnieuw op de 

bühne en toont zich nog steeds een der grootmeesters van het toenmalige Franse theater. Het 

                                                                                                                                                         
& C. Kerslaw (red.), Origins and Ends of the Mind: Philosophical Essays on Psychoanalysis, Leuven 2007, pp. 

203-216. 
3
 Zie in dit boek het essay van Dirk De Schutter, “De afgrond van het weten”, pp. 000-000.  
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stuk, zo luidt de gangbare interpretatie, illustreert de weg die “leidt naar de koninklijke 

legitimiteit”.
4
 Het zou een soort verholen pleidooi zijn voor de macht die op dat moment op 

het punt staat zich tot een ongekend absolutisme te ontpoppen.  

 

Ik heb mijn twijfels bij deze interpretatie. Als het stuk al een pleidooi is, dan is het geen 

pleidooi voor absolutistische macht, maar precies voor wat daar in die tijd tegen ingaat, en in 

dit geval is dat ‘vrijheid’. Echter, een tragedie ‘pleit’ niet. Ze laat veeleer de splijtzwam zien 

die tot pleiten aanleiding geeft. Die splijtzwam betreft twee opvattingen van vrijheid, vrijheid 

als eer en vrijheid als recht. Corneilles tragedie vertolkt hun onderlinge strijd. En als een van 

beide schitterend uit die strijd te voorschijn komt, is het wel om – een tragedie waardig – 

‘eervol’ ten onder te gaan.  

 

 

1. Subplot  

 

Dat de autoriteit van de antieke meester buiten kijf stond, belette Corneille en de schrijvers 

van zijn generatie niet om zich in hun versies van Sophocles’ tragedies de grootste vrijheden 

te permitteren. Ze haalden naar believen de gegeven verhaallijn overhoop of voegden er 

probleemloos geheel nieuwe intriges aan toe. Doorslaggevender dan de autoriteit van de 

antieke tragedieschrijver was de smaak van het contemporaine publiek. In het Examen – het 

voorwoord bij Œdipe – laat Corneille zich ontvallen dat “die eloquente en curieuze 

beschrijving van de manier waarop die ongelukkige prins zich de ogen uitsteekt” vooral de 

“dames” tegenstaat, “die het grootste deel van ons gehoor vormen,” voegt hij er voor alle 

duidelijkheid aan toe. Daarom, zo concludeert hij,  

heb ik het mijn taak geacht om deze wanordelijkheden zoveel als ik kon tot een 

minimum te reduceren door vooreerst mijn toehoorders dit vervaarlijk spektakel te 

besparen en er vervolgens een andere, gelukkige episode aan toe te voegen over de 

                                                 
4
 Lowel Edmunds, Oedipus, London / New York 2006, p. 90; Christian Biet, Œdipe en monarchie. Tragédie et 

théorie juridique à l’âge classique, Paris 1994, pp. 220-221. De studie van Biet bespreekt uitvoerig alle versies 

(bewerkingen en vertalingen) van Oedipus (en aanverwante) in de 17
de

 en 18
de

 eeuw. De lijst van ‘bewerkers’ 

bevat, naast Racine en Voltaire, vooral onbekende namen en geeft daardoor een mooie impressie van een 

vergeten brok literaire geschiedenis: Prevost, Biancollelli, Folard, La Motte, Le Grand, La Tourelle, Ducis, 

Brancas de Lauraguais, Chénier, Buffardin, Bernard, Guillard, Duprat de la Touloubre, Léonoard, Legouvé. 
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liefde tussen Theseus en Dircé; die laatste zet ik neer als dochter van Laios en dus als 

enige erfgename van zijn kroon …
5
   

Niet het bloederig tafereel met uitgestoken ogen, maar wel een zelf verzonnen liefdesverhaal 

met goede afloop. Het zal blijken meer dan een toevoeging te zijn. Dit subplot maakt dat het 

punt dat de tragedie maakt elders komt te liggen dan bij Sophocles het geval was. En het 

maakt van Œdipe, nog duidelijker dan Sophocles’ Oedipus heerst, een uitgesproken politiek 

drama.  

 

De twee protagonisten van de amoureuze subplot zijn reeds op zichzelf door en door politiek. 

Dircé is de dochter van Iocaste uit haar huwelijk met Laius (met andere woorden de zuster 

van Oedipus, haar broer dus die, naar haar is gezegd, als kind werd “verslonden door de wilde 

dieren”). 
6
 Zij is dus de wettige erfgenaam van de overleden koning, terwijl de huidige 

heerser, Oedipus, een “kind van het fortuin” is dat slechts dankzij de speling van het lot op de 

troon is terecht gekomen. De figuur van haar minnaar, Theseus, is niet minder politiek. Hij is 

koning van Athene. Dit houdt in dat als die amoureuze relatie zich in een huwelijk vertaalt, 

Theseus de rechten op de troon die Dircé heeft maar alsnog niet claimt, mogelijk wel kan 

opeisen. Geen wonder dus dat Oedipus in hem en zijn huwelijk met Dircé een bedreiging voor 

zijn eigen machtspositie ziet.
7
  

 

Dat laatste zal het koppel gauw merken. Maar niet meteen. In de openingsdialoog zijn ze nog 

geheel en al in de kommer om hun eigen liefde verzonken. Dircé wil dat Theseus het 

pestilente Thebe verlaat en Theseus wil onder geen beding zijn aanstaande daar achterlaten. 

Vandaar zijn voorstel om maar meteen te huwen en samen naar Athene te vertrekken. Daar 

kan de koning toch niets tegen hebben, laat Theseus zich ontvallen. En, alsof de koning van 

Athene de vrees van zijn Thebaanse collega voorvoelt, fluistert hij zijn liefste toe: hoe zou hij  

er niet mee instemmen dat een beter lot 

u van hier verbant om elders het bevel te voeren? (102-103)
8
   

Waarop Dircé prompt repliceert (en daarbij de toenmalige codes, ook voor private 

conversaties, respecteert en haar liefste dus met ‘u’ en ‘meneer’ aanspreekt):  

De koning, hoe koning hij ook is, meneer, is niet mijn meester; 

                                                 
5
 Pierre Corneille, Théâtre complet, tome troisième, texte établi sur l’édition de 1682, avec les principales 

variantes, une introduction, des notices, des notes et un glossaire par Maurice Rat, Paris [zonder jaartal], p. 7.  
6
 Corneille (zie boven, noot 6), p. 7. 

7
 Zie onder meer 269-270. 

8
 De vertalingen zijn van mijn hand en zijn gebaseerd op de eerder vermelde editie van Corneilles Théâtre 

complet (vgl noot 6).   
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en het bloed van Laius, waaruit ik de eer heb geboren te zijn,  

maakt mijn hart te vrij om de wet te ontvangen  

van een troon die na zijn dood enkel mij had moeten toekomen. (105-108) 

 

Haar repliek brengt ons meteen tot de kern van Corneilles Œdipe. Dircé vecht Oedipus’ 

koningschap aan, om de voor haar doorslaggevende reden dat hij geen koning is, omdat er 

geen koninklijk bloed door zijn aderen stroomt. Door de hare stroomt dat bloed wel, maar 

“het volk en het huwelijk van mijn moeder” (109) hebben hier nu eenmaal anders over beslist, 

zo beaamt ze. Bij dat besluit heeft ze zich neergelegd, maar tegelijk geeft ze geen duimbreed 

toe aan haar overtuiging dat Oedipus onrechtmatig op de troon zit. Hij is een man van de 

daad, dat wel. Hij kan een sfinx aanpakken en een pest verdrijven. Hij weet hoe te heersen, 

maar hij is geen heerser.  

 

Het tragische aan de figuur van Dircé is dat zij, precies door de ontwikkelingen zoals 

beschreven in Sophocles’ Oedipus heerst, zal moeten inzien dat die mislukte “usurpator” 

(460), uitgerekend op het moment dat hij wordt ontmaskerd als een met incest en vadermoord 

beladen monster, wel degelijk volwaardig heersersbloed door de aderen blijkt te hebben 

lopen.  

 

Corneilles Œdipe is dus niet enkel het drama van Oedipus, het is ook en vooral dat van Dircé, 

het drama van de bloedadel, van het oude middeleeuws feodale idee dat heersen een kwestie 

van ‘zijn’, van genealogische ‘bloedlijn’ is. De ware toedracht omtrent de macht van ‘zijn en 

bloed’ – een macht waarvan Dircé zich het lot beroofd weet – herkent ze pas aan het eind van 

het stuk in diegene van wie ze dacht dat hij er volstrekt van verstoken was. En op dat moment 

openbaart het ‘bloed’ zijn dodelijk noodlot. Œdipe van Corneille is de tragedie van het bloed.  

 

Maar wat is bloed? Waarvoor komt Dircé precies op, wanneer ze voor haar  en haar vaders 

bloed opkomt? We volgen het verhaal verder.    

 

 

2. Bloed versus daad 

 

In de volgende scène vraagt Theseus Oedipus officieel om toestemming voor zijn huwelijk. 

Oedipus weigert. Hij had veeleer in een van zijn eigen dochters, in Antigone of Ismene, een 
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geschikte partij voor Theseus gezien (v. 146), terwijl hij Dircé had voorbestemd voor 

Haemon, de zoon van Kreon (die in Corneilles versie geen eigen rol heeft). Het dispuut dat 

daarop volgt eindigt weliswaar met een hernieuwde respectbetuiging aan het adres van 

Oedipus’ “absolute macht” (206), maar niet voordat Theseus hem op het onredelijke van zijn 

beslissing heeft gewezen en op de weerstand die hij van Dircé zal mogen verwachten. Als in 

de volgende scène een hoveling dat laatste toelicht en stelt dat zij door “haar geboorte enig 

recht op almacht meent te hebben,” repliceert Oedipus:  

Het bloed heeft weinig rechten in het zwakke geslacht.
 9

 

Maar dat is wel in staat om onrust in de stad te stoken. 

En waar zo een trots voet aan de grond krijgt, 

moet zelfs de machtigste koning op zijn hoede zijn. (225-228)  

 

Oedipus vreest in Dircé niet haar bloed, maar haar “trots” (orgeuil). En die trots kan haar 

ertoe brengen zich op haar afkomst te beroepen om de gevestigde orde – lees Oedipus’ eigen 

macht – in gevaar te brengen. Als het aan Oedipus ligt, zal zoiets niet gebeuren. Hij weet wat 

hij waard is. In de lange passage die volgt geeft hij een ode aan zijn eigen kunnen. Met de 

daadkracht waarmee hij Thebe een eerste keer van de pest heeft gered zal hij dat ook dit keer 

weer doen, en daarom is hij wel zo verstandig om zijn machtspositie nu niet in gevaar te laten 

brengen door een huwelijk van Dircé met Theseus.  

 

Dircé en Oedipus representeren in dit drama twee paradigma’s van machtslegitimatie: 

afkomst en bloed enerzijds, verdienste en daadkracht anderzijds. Met hun conflict vertaalt 

Corneille een dispuut dat in het politieke denken van zijn tijd zeer levend is. Dat macht een 

zaak van de adel is: daarover is in het maatschappelijk debat van toen nog geen twijfel 

mogelijk (zoiets wordt pas mogelijk in de volgende eeuw, die van de Verlichting). Maar de 

vraag leeft wel of de macht gefundeerd is in de adel omdat ze adel is dan wel omdat ze met 

adel (edelmoedigheid) en kunde weet te regeren. Is macht bloed dan wel daad?  

 

Die vraag naar het subject (in de zin van ‘drager’) van de macht speelt onderhuids mee in de 

toen vaak gespannen verhouding tussen de zwaardadel (noblesse d’épée: de adel met militaire 

functies, zich vaak beroepend op hun oude, feodale afkomst) en de ambtadel (noblesse de 

robe: hoogopgeleide leden van de adel die op hun politieke verdiensten konden prat gaan). 

                                                 
9
 ‘Le sang a peu de droits dans le sexe imbécile.’ (221) In het Frans van Corneille betekent ‘imbécile’ zwak.  
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Die vraag had ook haar aandeel gehad in een reeks revoltes die tien jaar eerder politiek 

Frankrijk verdeelden: de fameuze oproer van La Fronde (1648-1652), naam voor de strijd die 

de adel had gevoerd tegen de steeds groeiende absolutistische tendensen van het koningshuis, 

gekristalliseerd in de ambities van de machtige eerste minister Mazarin.  

 

Corneilles tragedie weerspiegelt die grondvraag naar het toenmalig subject van de politieke 

macht, maar dan in averechtse zin. In zijn Œdipe vertegenwoordigt de koning niet het bloed, 

maar de daad, de verdienste. Pleitbezorgster van het bloed is hier Dircé, die uitgerekend alle 

macht moet ontberen. Corneille weerhoudt de tragische val voor de macht gebouwd op 

verdienste (Oedipus) en laat aan het eind van het stuk de macht gefundeerd in bloed (Dircé) 

zegevieren.  

 

Dit is wat althans op het eerste gezicht in het oog springt, en het moet ook de reden zijn 

geweest waarom de machthebbers van toen, verzameld rond de jonge Lodewijk de 

Veertiende, het stuk zeer hebben kunnen smaken.
10

 In de belaagde en van zich afbijtende 

Dircé zullen ze maar al te graag hun eigen, door La Fronde aangevallen positie herkend 

hebben. Maar voorbij dit ‘eerste gezicht’, zo zal blijken, is dit stuk wel degelijk ook de 

tragedie van de macht tout court. De tragedie van de daad, en vooral ook die van het bloed.   

 

 

3. Trots 

 

Maar nog eens, wat is bloed? Waarvoor komt Dircé nu precies op? Voor Oedipus is het 

duidelijk, zo bleek: bloed is slechts een element om haar trots te voeden. Maar waar gaat die 

trots dan over? Wat Dircé en Oedipus tegenover elkaar plaatst, is niet enkel een verschillend 

idee over de grond van de politieke macht, het behelst ook een verschil in wat trots is en, 

ruimer, wat het betekent om een vrije, (dit wil in dit geval zeggen) door adel getekende mens 

te zijn.  

 

Wanneer Dircé en Oedipus een eerste keer rechtstreeks met elkaar in dispuut gaan, maakt zij 

hem van meet af aan duidelijk dat voor haar alleen een koning een valabele 

huwelijkskandidaat kan zijn en dat Haemon daarom geen optie is (404). In de heftige 

                                                 
10

 Lodewijk was, toen Œdipe het eerst werd opgevoerd, eenentwintig en zou pas twee jaar later, na de dood van 

Mazarin in 1661, de macht volledig naar zich toehalen.   
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discussie die daarop volgt, laat ze zich de harde woorden ontvallen dat zij wel, en Oedipus 

niet van koninklijken bloede is. Met een voor een zeventiende-eeuwse machthebber typische 

minachting verwijt ze het domme volk dat het Oedipus, na zijn overwinning op de Sfinx, 

prompt tot koning heeft gemaakt, en op die manier het ware (dit wil zeggen in het ‘bloed’ 

gefundeerde) koningschap aan de kant heeft gezet. Geef het gepeupel de macht en het verpatst 

die aan de eerste beste “usurpator”: daar komt Dircé’s  klacht op neer. 

 

“Laten we open kaart spelen,” slingert ze Oedipus op een gegeven moment in het gezicht:  

U regeert in mijn plaats, en de goden tolereerden dat: 

ik zeg meer: ze schonken u mijn kroon. 

Daar zeur ik niet over. Ook ik laat haar aan u  

en vergeet dat ze die voor mij hadden moeten reserveren: 

 maar als u het erop aanlegt om mij te gaan bevelen,  

 en over mij de macht van een meester te laten gelden,  

dan zal ik me herinneren wat ik zijn moet; 

en als ik dat niet ben om u de wet te stellen, 

zal ik het minstens zijn om mij een koning te kiezen.  

Daaraan, meneer, heb ik niets meer toe te voegen; 

Theseus is mijn keuze; dit woord van mij moet volstaan. (467-478) 

 

Dircé beroept  zich op haar zijn, haar bloed, en ze doet dit met een uitgesproken trotse 

attitude. Niet een trots die zich inpast in de een of de andere strategie, zoals Oedipus denkt. 

Dircé’s trots is verre van instrumenteel: hij maakt haar wezen, haar vrijheid uit. Als Oedipus 

haar een paar regels verder bedreigt met de woorden “Ik ben koning, ik kan alles” (493), is 

haar prompte weerwoord:  

    Ik kan erg weinig; 

maar over mijn hart beschik tenslotte ik als enige,  

en dit hart zal men nergens mee belasten, 

tenzij met de scepter die men mij schenkt of de mijne die men mij teruggeeft.  

 

Haar trots voert naar haar hart, naar de plaats waar ze over zichzelf beschikt. Als ze niets meer 

heeft, als haar kroon en alles wat haar groot maakt haar wordt ontnomen, valt ze daarop terug. 

Dit is zo je wil  Dircé’s ‘cartesiaanse’ reflex, zij het dat die haar niet op een zelfverzekerde 

cogito, maar op een even onwankelbare trots terugwerpt. Niet cartesiaans is dan weer het feit 
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dat die trots geen substantie garandeert, geen stevige grond waar men van alle dreigende 

onzekerheid is gevrijwaard. Dircé’s trots is niet zonder risico, aldus de verzen die 

onmiddellijk op de voorgaande volgen:  

ŒDIPE 

Er zijn wel middelen om u dit te doen herroepen. 

DIRCÉ 

En er zijn er ook om de onrechtvaardigste macht te trotseren; 

waarmee men ook dreigt in dergelijke geschillen, 

wie de dood niet vreest, vreest geen tirannen.  

Daar ontglipt het woord me, maar ik bied geen excuus; 

dat doe ik als de tijd me leert dat ik er misbruik van maak. 

Maakt u zich maar meester van mijn hele lot, 

maar stel mij slechts voor één keuze: Theseus of de dood. (467-504) 

 

In volle Ancien Régime kijkt een jonge man, die straks de meest absolutistische vorst ooit zal 

zijn, naar de figuur van Dircé en herkent zich maar al te goed in die pleitbezorgster van het 

koninklijke bloed. Maar wat hij ziet zonder het goed te beseffen, is een Dircé die zich tegen 

een absolutistisch vorst verzet, tegen een vorst die zegt “Ik ben koning, ik kan/mag alles.” Die 

Dircé houdt, oog in oog met haar vorst, een pleidooi voor vrijheid. Exacter: ze pleit er niet 

voor, ze etaleert die vrijheid, compromisloos, zonder ook maar even acht te slaan op de 

rechtstreekse dreigingen waarmee haar vorst uitpakt.  

 

Lodewijk ziet dus niet enkel een pleidooi voor koninklijk bloed. Hij ziet tegelijk ook een 

‘Frondard’ die zijn koning weliswaar respecteert, maar zich, omdat hij met hem een adeldom 

deelt, ook niet zomaar naar diens grillen kan plooien en gerespecteerd wil worden in wat 

Dircé hier het ‘hart’ noemt en wat inderdaad met ‘vrijheid’ te vertalen valt.  

 

Waarom ziet Lodewijk niet wat hij ziet? Omdat, zo bleek al, Dircé de juiste doctrine, zijn 

doctrine van het bloed verdedigt. Maar waarom kijkt hij daar niet doorheen? Waarom blijft 

hij, zonder het goed te beseffen, geboeid door een scène waarin een Frondard zich 

uitdrukkelijk tegen de gevestigde koningsmacht keert?  

 

Omdat die koning iets fundamenteel gemeen heeft met de Frondard. Omdat de Frondard die 

Dircé is, hem toont wat het bloed betekent op basis waarvan hij zijn absolute macht claimt. 
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Dat bloed is niet zomaar de zekerheid van de familiale genealogie. Dat is bloed natuurlijk 

ook, maar het is tegelijk de term voor iets dat heel wat minder vastliggende zekerheid biedt. 

Waar bloed in feite voor staat, laat zich aflezen uit Dircé’s trots, uit het eergevoel dat haar zelf 

doet beslissen over de keuzes waarvoor ze gesteld wil worden. En dit betekent dat ze, bij alles 

wat ze kiest, heel bewust ook de mogelijkheid van de dood openhoudt. 

 

In haar onvoorwaardelijke keuze voor Theseus kiest ze tegelijk voor die 

onvoorwaardelijkheid als zodanig. Als Theseus geen optie is, dan valt er verder niet te 

discussiëren over wat of wie dan eventueel wel nog een optie zou kunnen zijn. Dan is er 

alleen nog de dood. En die is een reële optie. Denk maar aan de eerste scène van het stuk: 

wanneer Theseus Dircé achter moet laten om zijn leven te redden, weigert hij dat. Ook voor 

hem is het ‘Dircé of de dood’. De keuze  tussen ‘Dircé of het leven’ bestaat niet voor hem. 

Net zoals voor Dircé is ook voor hem ‘leven’ geen optie. De enige optie is datgene waarvoor 

hij kiest, en indien dit de dood impliceert, schrikt hij daar geen moment voor terug.    

 

   

4. Eer 

 

De trotse onverzoenlijkheid van Dircé en Theseus is niet zomaar een karaktertrek van hen. Ze 

past in een heus ethos dat zich tijdens de middeleeuwen had gevormd en tot diep in de 

achttiende eeuw de morele code dicteerde waardoor de adel zich liet gezeggen en die werd 

herkend in de oude Griekse tragedies die toen recentelijk aan het licht waren gekomen. Het is 

het ethos van de eer, een ethos dat uitgerekend in het oeuvre van Corneille een laatste keer in 

al zijn nuances ten volle tot uiting komt, maar dat in de tijd na hem een snelle afgang zal 

maken. Zo snel zelfs dat reeds in de vroege achttiende eeuw een schrijver als Voltaire er geen 

begrip meer voor kan opbrengen omdat hij het simpelweg niet meer echt begrijpt.
11

  

 

Het ethos van de eer vindt zijn eerste uitingen in de ridderkringen van de elfde en twaalfde 

eeuw en is vervolgens, niet zonder de invloed van de Fin Amors (hoofse liefde), de morele 

code van de gehele adel geworden. Die code is gebouwd rond twee hoofddeugden: 

heldhaftigheid en generositeit. De ridder moet dapper en onverschrokken zijn, maar nooit om 

daar alleen maar zelf zijn voordeel uit te halen. Als hij er beter van wordt, moet dat 

                                                 
11

 Zie de brieven waar Voltaire zich uitvoerig uitlaat over Corneilles stuk, verzameld in: Corneille et Voltaire, 

Œdipe , textes établis et annotés par Denis Reynaud & Laurent Thirouin, Paris 2004, pp. 189-210.  
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onmiddellijk op anderen afstralen. Zijn dapperheid moeten zijn koning of hertog ten goede 

komen, maar ook de burger en de arme die in de middeleeuwse sociale lader onder hem staan. 

Loyaliteit ten aanzien van de hoger geplaatste, vrijgevigheid ten aanzien van de 

ondergeschikte: dit zijn de effecten van een ethos van de eer.  

 

Maar wat heeft dat met eer te maken? En wat betekent eer?  Wat die precies inhoudt, is naar 

onze moderne smaak vaak een raadsel, maar we associëren haar wel nog spontaan met een 

fenomeen als het duel. Dat is iets waar heethoofden of aan oude tradities verknochte 

vreemdelingen zich bezondigen wanneer ze ‘in hun eer gekrenkt’ zijn. Wiens eer geen 

genoegdoening vindt, zo blijkt, zaait dood of kiest voor de eigen dood. Tegenover de dood 

staat hier niet het leven maar de eer. Een duel illustreert dit pijnlijk realistisch. Alsook 

Corneilles Œdipe, waar Dircé alleen wil kiezen tussen ‘Theseus of dood’. Waarvoor leeft 

Dircé in laatste instantie? Blijkbaar niet voor het leven, niet voor het levensbehoud. Leven om 

het leven te behouden is wat ‘gewone’ mensen doen, dit is het ethos van het gemene volk. De 

aristocraat – de man of vrouw van adel – leeft voor wat voorbij het zelfbehoud gaat. Een 

naam daarvoor is eer.  

 

Wat die eer precies is, is moeilijk in positieve termen uit te drukken. Ook omdat die niet 

vastligt in bepaalde waarden. Veeleer koppelen waarden zich aan die eer, terwijl de eer zelf 

nooit tot die waarden te reduceren valt. Hij is het gravitatiepunt waaromheen waarden draaien 

en van waaruit ze worden beleefd of in cultuur gebracht. En dat gravitatiepunt ligt niet in de 

mens zelf noch in de intrinsieke grootheid van de waarden die hij huldigt. De eer ligt daar 

voorbij en verleent de mens de mogelijkheid zich vrij te verhouden tegenover die waarden of 

tegenover zichzelf en zijn zelfbehoud. Het gaat om meer dan de gehuldigde waarden, om 

‘meer’ dan om het leven en het levensbehoud.  

 

Alleen ligt dat ‘meer’ niet in iets vaststaands dat de mens transcendeert. Dit is de manier 

waarop de antieke filosofie en het christelijke denken het hebben ingevuld. De mens leeft niet 

voor zichzelf, zo heette het toen, maar voor wat boven hem uitstijgt: een eeuwig zijn, een 

gelukzaligheid in het hiernamaals, een goddelijke bestemming. Ook volgens die manier van 

denken neemt de mens een positie in die hem vrij maakt tegenover zichzelf en zijn 

zelfbehoud. Alleen is in dit geval de vrijheid gefundeerd in een metafysische grond, een 

transcendent Jenseits. Dit maakt ook dat de mens zich, in naam van dit ‘meer’, afkeert van het 
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hier en nu: van het vergankelijk materiële en van de ijdele passies die hem daarin gevangen 

houden. De grootheid van de mens bestaat er dan in om zijn passies te kunnen bedwingen.  

 

Corneilles tijdgenoot en naast Molière, de derde coryfee van in het zeventiende-eeuwse 

Franse theater, Jean Racine, zet zijn helden neer als incarnaties van een dergelijk model: 

helden zijn dat omdat ze de aardse passies weerstaan en trouw blijven aan hun transcendente 

missie. Het is een houding die een eeuw later in de kantiaanse ethiek zijn algemene 

rationalisering zal vinden. Ook voor Kant bestaat de vrijheid er immers in om in het morele 

handelen, onafhankelijk van passies en de andere ‘neigingen’, zelf voor de ware wet te 

kunnen kiezen. Nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht: aan die maxime kunnen voldoen, 

daarin bestaat de morele grootheid van de mens.  

 

Dit gaat lijnrecht in tegen de morele grootheid zoals Corneilles helden die in beeld brengen. 

Hun grootheid en vrijheid bestaat erin om zich tegenover het leven te kunnen positioneren, 

maar nooit vanuit een buiten, vanuit een punt dat substantieel aan het leven ontsnapt (het 

onvergankelijke zijn, het Eeuwig Leven, Kants noumenale rede, et cetera). De cornelleiaanse 

held is groots omdat hij zich tegenover het leven kan verhouden, maar wel steeds vanuit het 

leven zelf. Vandaar dat, in zijn tragedies, de held zich nooit tegen de passies keert. 

Integendeel, voor Corneille zijn grootsheid en vrijheid inherent passioneel. De afstand die de 

held tegenover het leven neemt, neemt hij in de volle naam van het leven.   

 

Het zwaartepunt van een heldhaftige houding ligt niet bij de waarden of engagementen die 

men aangaat, maar bij wat daaraan voorbij gaat, zij het niet in de metafysische, maar in de 

fysische, passionele zin. Het zijn de passies die het meer bieden dat voorbij de beleden 

waarde ligt: de singuliere binding waarmee de held zich aan zijn waarde hecht gaat vooraf aan 

– en gaat daarom ook boven – de inhoud van die waarde. De naam voor de drijfveer van zijn 

morele hechting is ‘eer’, die daarom haar thuishaven kent in het passionele innerlijk van de 

mens.
12

  

 

Corneilles woord voor ‘eer’ is ‘gloire’. Strikt genomen is ‘gloire’ (glorie) de vertaling van het 

Latijnse ‘gloria’ en zijn bijna equivalent ‘fama’: ‘roem’, ‘renommée’, ‘weerklank’. Zoals bij 

Homerus, Vergilius en anderen, ziet de antieke held het doel van zijn heldendom in de roem 
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 Octave Nadal, Le sentiment de l’amour dans l’oeuvre de Pierre Corneille, Paris 1948, p. 311. 
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die hij verwerft en die hem zo mogelijk ook bij zijn sterven nog overleeft. Die roem is door 

het filosofische en christelijke denken gesubstantiveerd in het eeuwige zijn of de hemelse 

bestemming. In de aristocratische ethiek van de corneilliaanse held komt die ‘gloire’ in de eer 

te liggen, in iets dat eerst en vooral met hemzelf te maken heeft, met zijn trots om zich op een 

manier aan het leven te hechten dat niet met het leven samenvalt en hem in staat stelt zonder 

enig reëel alternatief voor de dood te opteren. In de aristocratische levensstijl heeft de fama 

zich verinnerlijkt. Dat de held bij Corneille met die trotse houding een faam bij anderen 

verwerft, ligt buiten zijn doelstellingen. In laatste instantie is hijzelf de enige toeschouwer in 

wiens ogen hij faam moet verwerven.    

 

In die zin komen de cornelleiaanse held en zijn ethiek van de eer soms dicht in de buurt van 

een nietzscheaanse moraal. Ook voor Nietzsche ligt de waarde van een ethisch houding 

immers niet in de beleden waarden op zich, maar in de wil die zich daarin manifesteert, een 

wil die geen grond heeft in zichzelf, niet eens zoiets als een ‘zelf’ nodig heeft, maar soeverein, 

zonder de garantie van een vooraf gegeven zinvolheid, wil wat hij wil. Een wil die enkel is 

gegrond in de grondeloosheid van zijn eigen passie. Twee eeuwen later zal Nietzsche iets van 

die aristocratische ethiek inderdaad opnieuw op de agenda van het westers denken plaatsen.
13

 

 

 

5. Eer versus liefde  

 

Als één passie de eer van haar troon zou kunnen stoten, is het wel de liefde. Maar ook in dit 

geval wint uiteindelijk de eer. De strijd tussen liefde en eer is een substantieel onderdeel van 

Corneilles Œdipe.  

 

In het tweede bedrijf heeft de schim van de dode Laius van zich laten horen en zowel een 

diagnose van, als een oplossing voor de pest in Thebe gedebiteerd. Een van Iocastes hofdames 

brengt zijn boodschap over:  

Een grote, ongestrafte misdaad is de oorzaak van uw ellende. 

Door het bloed van mijn ras moet die worden weggewist. 

Alleen als het vloeit 

neemt de hemel genoegen;  
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 Voor een kritische bespreking van het nietzscheanisme bij Pierre Corneille, zie: Serge Doubrovsky, Corneille 

et la dialectique du désir, Paris 1963, pp. 499-501. 
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Het einde van uw kwalen ziet u pas  

als mijn bloed zijn plicht heeft volbracht. (605-610)    

Er moet bloed vloeien, en wel van Laius’ ras. Dircé voelt zich onmiddellijk aangesproken. Zij 

die bereid was te sterven als Theseus haar echtgenoot niet kon zijn, kiest na dit orakel 

rechtsreeks voor de dood. De generositeit van haar eergevoel gebiedt haar dat. Op die manier 

kan ze het volk en zijn leiders laten zien dat zij de “ware koningin” is.
14

  

 

Voor de tweede keer staat het koppel lijnrecht tegenover elkaar. Waar eerst Dircé wilde dat 

Theseus wegging, wil zij nu zelf gaan, de offerdood tegemoet, en verbiedt ze hem 

uitdrukkelijk om haar daarin te volgen. Eer komt tegenover liefde te staan. 

THESEUS 

Ik kom van u het bevel ontvangen dat ik u moet volgen; 

sterven, als sterven moet; en leven, als leven moet. 

DIRCÉ 

Doe geen moeite om me die dag tegen te houden; 

laat de eer haar werk doen. 

THESEUS 

    Laat de liefde haar werk doen. (669-675) 

Dircé stelt de eer boven de liefde, terwijl haar minnaar haar tevergeefs van het tegendeel 

tracht te overtuigen. Even verder heet het dat “minnaar en held moeilijk samen gaan” (702). 

 

Maar niet omdat liefde zonder meer het tegendeel van heldendom en eer zou zijn. 

Integendeel, ook de liefde is een rechtmatig veld van eer. Theseus trekt die kaart in zijn 

dispuut met zijn liefste. Als die laatste hem zegt dat hij “moet leven voor de staat zoals ik 

ervoor sterf,” repliceert hij:  

Het universum mag vergaan, als Dircé maar leeft […] 

Wat kan me het verlies of de redding van alles schelen?  

Heb ik iets anders te redden, iets anders te verliezen dan u? (730-734) 

 

Wanneer de discussie een punt bereikt waarop Dircé Theseus op het hart drukt dat hij moet 

leven en dat hij haar dat beveelt, spreekt uit zijn antwoord een onversneden ethiek van de eer: 

                                                 
14

 “Bewonder, ondankbaar volk dat mij onterfde, / Welke wraak uw getergde prinses zal nemen, / En herken bij 

het einde van uw lange lijden / Uw ware koningin aan haar laatste zuchten.” (627-630)  
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“de ware liefde laat zich door niemand de wet stellen.” (776) Dircé, alleen, permitteert zich 

heel even een kritische mijmering over de vraag of die eer van haar het wel allemaal waard is.  

Meedogenloze dorst naar glorie 

die blinde, edele hartstocht die 

mij naar mijn dood doet snellen 

om de herinnering aan mij te doen leven. 

Stop toch eens een paar seconden 

de onstuimige gevoelens van die wrede begeerte 

en laat toe dat ik op die trieste maar gunstige dag, 

vooraleer ik u mijn leven geef,  

even een zucht om de liefde laat.  (779-788) 

 

Maar wanneer de zaken opnieuw een wending nemen en Oedipus noch het volk echt willen 

dat ze zich voor hen offert, wint de eer opnieuw. Tegen Iocaste, die haar met die informatie 

tracht te kalmeren, zegt ze: 

 […] om het leven te hebben gekregen vanuit uw flanken 

moet ik er toch weinig van uw bloed uit hebben opgezogen. 

Dat van de grote Laius, waaruit ik ben gevormd,  

vindt dat het zacht is te beminnen en bemind te worden:  

maar hij kan niet vinden dat men het daglicht waard is 

wanneer men de liefde verkiest boven de zorg om zijn eer. (875-880)  

  

Eens te meer doet het bloed Dircé’s eergevoel zegevieren. De opmerking van Iocaste dat ze 

zich op die manier niet tegen haar moeder mag uiten, countert Dircé met de sneer dat die maar 

beter “de scepter niet aan een andere familie” had verpatst. En op Iocastes repliek dat ze toen 

nog maar een kind was, antwoordt Dircé:  

     Ik had al ogen toen, 

en voelde in mijn hart het voorvaderlijke bloed: 

datzelfde bloed waaruit je mij geboren deed worden 

is sindsdien ontstemd dat het een meester boven zich kreeg. 

Dat bloed roept Laius nog liever tot zich terug, 

dan dat men het durft vernederen terwijl u toekijkt.  (895-900)  
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6. Bloed en eer 

 

We zijn inmiddels midden het derde bedrijf en de kaarten liggen nu helemaal op tafel. De 

schande die Thebe treft, is te wijten aan het feit dat de stad niet door het juiste bloed wordt 

geregeerd. En de usurpator-koning wil dat bloed – met name Dircé – elke kans op een 

politieke toekomst in Thebe ontnemen. We weten ondertussen dat bloed niet zomaar voor 

bloed staat, maar voor een attitude van eer, van een weigering onderdaan te zijn van wie of 

wat dan ook. Eer staat voor de bereidheid om niets ontziend vrij te zijn, vrij zelfs van de drang 

of de plicht te leven. In de eerste helft van het stuk, vooral in de uitlatingen van de door 

Corneille verzonnen Dircé,  hebben we kunnen zien hoe bloed en eer steeds dichter bij elkaar 

kwamen te liggen.  

 

Pas nu, in het kantelmoment midden het stuk, doet de Oedipus-intrige van Sophocles haar 

intrede. Die zal dienst doen om het huwelijk tussen bloed en eer, zo niet te ontbinden, dan 

toch behoorlijk in de war brengen. De grondslag van de naar het paradigma van de eer 

gedachte vrijheid zal tragisch worden ondermijnd. 

 

Oedipus heeft het gerucht gehoord dat de zoon die zijn vrouw met haar vroegere man had en 

die – want dat is wat verteld wordt – als zuigeling is omgebracht omdat hij door het orakel tot 

incest en vadermoord was voorbestemd (990), toch nog in leven zou zijn. Hij wil de dienaar 

spreken die toen met die macabere opdracht was belast. Iocaste zegt dat die nog leeft en dat 

het dezelfde man is die ook getuige was van de moord op Laius, maar raadt Oedipus tegelijk 

aan met dat gerucht naar Tiresias te gaan: die zal het meteen ontkrachten, zo verzekert ze 

hem. Waarop Oedipus zegt dat hij net bij hem vandaan komt en te horen kreeg dat de 

moordenaar van Laius aan het koninklijk hof verblijft (1031-1034). Spontaan associeert 

Oedipus dit met de idee dat iemand aan zijn hof hem naar het leven staat. 

 

Als Theseus vervolgens komt aandraven met het gerucht dat, om Thebe te redden, niet Dircé 

moet worden geofferd, maar de nog levende zoon van Iocaste en Laius, en dat die zoon 

niemand minder is dan hijzelf, Theseus  (zo vertelde zoëven een zekere Phaedime hem net 

voordat ze stierf), is Oedipus nog ongeruster. Maar die onrust ebt meteen weg, omdat het nu 

Theseus is (dit keer tegen de wil in van Dircé), die zich koste wat het kost wil offeren om 

Thebe te redden.  Theseus kan echter niet bewijzen dat hij effectief de geviseerde zoon van 

Laius is omdat hij noch de incest noch de vadermoord kan staven. En dan komt Phorbas op, 
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de door Oedipus opgeroepen dienaar, en die herkent niet Theseus, maar wel Oedipus als 

moordenaar van Laius. Oedipus geeft onmiddellijk toe:    

THESEUS 

Heer, ik ben de broer of de minnaar van Dircé 

en haar vader of de mijne is door uw hand doorboord … 

 

OEDIPUS 

Prins, ik begrijp het, die vader moet gewroken; 

en mijn verlies voor de staat lijkt noodzakelijk. 

Het einde van onze ellende laat zich niet zien 

als het bloed van Laius zijn plicht niet vervult. (1489-1492) 

 

Iocaste geeft minder vlug toe en blijft in elk geval van Oedipus houden. Dat levert een paar 

haast onversneden ‘oedipale’ verzen in freudiaanse zin op: liefde en haat worden er geëtaleerd 

als twee zijden van dezelfde libidinale medaille. 

Ik ben u liefde verschuldigd, ik ben u haat verschuldigd; 

het ene en het andere ligt me, het ene en het andere geneert me: 

en mijn hart dat alles moet, ziet zich niets toegestaan, 

lijdt tegelijk onder twee elkaar vijandige tirannen. (1565-1568) 

Iocastes liefde, samen met haar zelfliefde, stort pas in wanneer het andere, incestueuze luik 

van het  aan het licht komt. Maar de finale discussie waarin de protagonist zijn noodlot tot 

zich laat komen, voert hij niet met zijn vrouw/moeder, maar met zijn nieuw ontdekte zuster, 

Dircé, de ware antagonist in Corneilles stuk. En het hoofdthema van dit gesprek is zoals te 

verwachten ‘bloed en eer’. Nu pas kan Dircé ook met zoveel woorden bekennen hoe moeilijk 

het haar viel hem een tiran te noemen, als voelde ze dat het “bloed” haar dit belette. 

Honderd keer heeft de wildste schreeuw van  mijn trots 

met woorden vol afschuw geweigerd mijn mond te verlaten: 

u een tiran noemen kostte me honderdvoudig inspanning; 

het woord ontsnapte me nooit zonder spijt.  

De ongekende kracht van een eerbiedig bloed 

mengde mijn opstand met terughoudendheid. (1809-1812) 

En Oedipus’ repliek verwijst meteen naar “hetzelfde bloed” 

Het was hetzelfde bloed dat mij tot tolk maakte  

Van het geheime mededogen van Laius’ schim. (1813-1814) 



18 

 

 

Een paar verzen verder roemt Oedipus zichzelf om zijn daadkracht (“Mijn herinnering is 

enkel gevuld met genereuze daden”; vgl. 1820) en zelfs waar het lot hem fataal treft, ziet hij 

voor zijn eer nog een uitweg.  

Maar als de goden mij een afschuwelijk leven lieten,  

liet hun mededogen mij ook een eerbare uitweg: 

tenslotte veroordeelt hun gunst, gemengd met hun wrok, 

mij tot een sterven voor het heil van allen, 

en terwijl mijn leven beladen met van hen  

afkomstige misdaden op louter schande afstevent, 

krijg ik voor de deugden die ik niet van hen heb 

ter compensatie een glorieuze dood. (1833-1840) 

 

Dircé wordt prompt jaloers op de eer die Oedipus, haar eigen bloed, te beurt valt. Die eer 

maakt hem in haar ogen nu echt een koning en zij voelt des te pijnlijker de spijt over de 

minachting waarmee ze hem even terug nog bejegende.  

Zo hoop ik nog dat door zijn keuze 

de hemel de grootste onzer koningen spaart.  

Het belang van Thebe en van uw familie 

zal zijn toorn afleiden naar het trotse meisje 

dat niets heeft dat voor de Staat van belang is, 

en tegen haar koning enkel gemurmel kon opwerpen. (1851-1856) 

 

Dat in Corneilles stuk eer het wint van bloed, dat met andere woorden bloed slechts is wat het 

is omdat het gedragen wordt door de aristocratische ethiek van de eer, blijkt nog een laatste 

keer overduidelijk uit Oedipus’ ultieme woorden. Hij spreekt die niet zelf uit. Ze worden 

geciteerd door een dienaar die toekeek op het moment dat  hij “Laius’ bloed zijn plicht liet 

doen” (610; 1492; 2004). En die plicht is volbracht, zo blijkt, niet door de zelfmoord van 

Oedipus, maar door het uitsteken van zijn ogen. Met het vloeien van dit bloed moeten de 

goden genoegen nemen. Met die laatste daad van trots redt Oedipus zijn eer.  

‘Laten we dus,’ zei hij, ‘het onrecht van de goden voor zijn, 

beginnen we met sterven nog voor ze ons daartoe bevelen;  

dat zo mijn misdaden mijn straffen met verbazing mogen slaan.  

Kijken we, na zijn wreedheid, de hemel niet langer aan, 
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laten we, om ons op hem te wreken, verzaken aan zijn daglicht.  

Ontzeggen we hem onze ogen en houden we dat weinige leven vast 

dat anderen nog kan tonen hoe groot zijn tirannie is.’ (1988-1994)  

 

Oedipus heeft zich de ‘toorn des hemels’ op de hals gehaald, en dit om redenen die geheel 

buiten zijn vrije wil liggen, maar hij is en blijft ook onder die omstandigheden een vrij man 

die zich door die tirannie niet laat platwalsen. Hij meet zich, hoe onmogelijk ook, een houding 

aan die hem tegenover de onwrikbare wil der goden positioneert.  

 

Een zeventiende-eeuwse Franse toeschouwer is dit conflict niet onbekend. Integendeel, het 

maakt de kern uit van een debat op het terrein van religie en spiritualiteit dat toen sterk de 

gemoederen beroerde en dat tussen jansenisme en molinisme ging. Het jansenisme omhelsde 

de typische protestantse idee dat het heil van de mens helemaal bij voorbaat was 

gepredestineerd en de hemelse God dus al vóór de schepping had beslist wie wel en wie niet 

zou worden gered. In het overwegend katholieke Frankrijk werd die idee onder meer 

gecounterd door het molinisme, de naar de Spaanse spirituele leider Miguel de Molinos 

genoemde stroming die wel degelijk een rol zag weggelegd voor de vrijheid in het menselijke 

streven naar de hemelse gelukzaligheid.
15

 In de tragedies van Racine schemert de 

jansenistische gevoeligheid sterk door: de menselijke vrijheid verschijnt er als het tragische 

slachtoffer van een onwrikbare hemel. Daarentegen is in de tragedies van Corneille de 

molinistische geest nooit ver weg. Ook in zijn stukken is, net als in die van Racine, de held 

het slachtoffer van een onwrikbare hemel (‘hemel’ als term voor wat de antieken het noodlot 

noemden), maar zijn heldhaftigheid bestaat erin zich daar niet zonder meer bij neer te leggen 

maar ondanks alles toch nog een ruimte van vrijheid te veroveren.  

 

De tragedies van Corneille gaan over vrijheid. Dit thema zal in de volgende generaties alleen 

maar aan belang winnen. Vrijheid zal hoe langer hoe duidelijker als een recht voor allen 

worden opgeëist. Toch zullen Corneilles tragedies al snel niet meer begrepen worden. De 

vrijheid verschijnt daar immers niet als een kwestie van recht, maar van eer. Voor Corneilles 

aristocratische ethos is vrijheid niet het tegenovergestelde van wet en wetmatigheid. Al zijn 
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 Miguel de Molinos (1628-1697) ging in zijn tijd al door voor de ‘patriarch’ van het quiëtisme. Zijn oeuvre 

gold lange tijd als een welkome remedie tegen het ondergronds sluimerende jansenisme. Dit mocht echter niet 

beletten dat Molinos in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw, onder druk van Lodewijk XIV, van 

onorthodoxe ideeën werd beschuldigd. Volgens Christian Biet is Corneilles Œdipe  een uitgelezen ‘molinistisch’ 

stuk (vgl. Biet als geciteerd in noot 4, pp. 218 e.v.).  
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helden leven onverkort onder een loden wet. Dit moet ook zo, want vrijheid geldt er als de 

vrijplaats die men desondanks verovert. Daar draait een ‘ethiek van de eer’ om. Natuurlijk is 

het leven een wetmatigheid waaraan ik mij niet kan onttrekken, maar ik ben vrij, precies 

omdat ik mij daar desondanks aan onttrek. Dat maakt me dapper, in weerwil van een noodlot 

die alle dapperheid te kijk zet. Dat maakt me genereus, vrijgevig, gul, omdat het ik weet dat 

het leven niet teruggaat op waar ik en de ander ‘recht’ op hebben.  Kortom, dat doet me leven 

vanuit mijn gevoel van eer.
16

     

 

 

7. Vrijheid als eer, vrijheid als recht  

 

In Corneilles Œdipe verdedigt Dircé het bloed als enige legitieme basis voor soevereine 

macht. En dat doet zij vanuit een ethiek van de eer, vanuit een houding die zich noch door 

wetmatigheid noch door compromis of “raison d’État” (902) laat gezeggen. In haar ogen is 

het koninklijke bloed niets dan een incarnatie van dit soort eer. De koning eist zijn kroon niet 

omdat hij over de nodige bekwaamheid en daadkracht zou beschikken. Hij beschikt daarover 

enkel en alleen omdat hij koning is. In dat soevereine zijn, en nergens anders, ligt de grond 

van zijn koningschap. Oedipus is een goed bestuurder gebleken, niet omdat hij zich de ‘skills’ 

daartoe heeft eigen gemaakt, zoals Dircé aanvankelijk met afgrijzen dacht, maar omdat hij 

altijd al van nature een koning was, zoals Dircé tot haar eigen schande tenslotte moet inzien.  

 

Is dit dan de ultieme boodschap van Corneilles Œdipe? Ligt de eer besloten in het zijn, in de 

natuur of het wezen van de mens? Vindt de eer van de koning zijn fundament in het 

vorstelijke bloed waarvan hij afstamt? Of is een referentie aan zaken als zijn, natuur, wezen en 

bloed een manier om die eer, die zich strikt genomen vrij opstelt ook ten aanzien van zijn, 

natuur, wezen of bloed, alsnog van een grond te voorzien en in iets stevigs te verankeren? Is 

                                                 
16

 Die ethiek van de eer speelt ook rol, zij het op het eerste gezicht minder zichtbaar, in de religieuze spiritualiteit 

van die tijd. Denk aan François de Fénelon (1651-1715) en zijn mystieke theorie rond de pur amour: de van elke 

eigenliefde ontdane (en daarom) zuiver liefde voor God. ‘Zelfs als God mij tot het eeuwige hellevuur heeft 

verdoemd, dan nog kan ik van Hem houden, meer nog, dan pas is mijn liefde waarlijk zuiver want helemaal 

zonder de minste restant van eigenliefde’: aldus Fénelons pur amour. Er schuilt duidelijk iets cartesiaans in die 

redenering: mijn liefde voor God heeft haar grond enkel in mijzelf, zij het niet in mij denken, zoals bij Descartes, 

maar in mijn willen: dat ik van God wil houden valt in laatste instantie buiten Gods almacht. Die subjectpositie 

heeft bovendien structureel alles gemeen met de positie waarin de ‘held van eer’ zich situeert ten aanzien van het 

verpletterende noodlot dat hem domineert. Voor de pur amour, zie Michel Terestchenko, Amour et désespoir de 

François de Sales à Fénelon, Paris 2000, pp. 204-241 ; Jaques Le Brun, Le pur amour de Platon à Lacan, 

Paris 2002, pp. 117-211; zie ook Marc De Kesel, Niets dan liefde: Het vileine wonder van de gift, Amsterdam 

2012, pp. 21-25. 
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het niet veeleer zo dat, als bloed eer is, bloed niet langer echt bloed, eer niet langer echt eer 

is?  

 

Het stuk van Corneille gaat in elk geval in die richting. Het is tenslotte een tragedie, en wat er 

tragisch ten ondergaat is niets minder dan het bloed, in casu de eindelijk als van koninklijken 

bloede erkende Oedipus. Maar meer nog dan het bloed, gaat de band tussen eer en bloed te 

gronde, de band die Dircé van bij de eerste dialoog als centraal thema van het stuk naar voren 

schoof. Wat zij aan het eind moet inzien is dat in de aderen van diegene die zij voor een 

eerloze usurpator hield, onversneden blauw bloed stroomt. En, belangrijker, die openbaring 

vraagt niet om een loftrompet, maar om spijt en schaamte: dit bloed blijkt door incest en 

vadermoord besmeurd. De enige grootsheid die voor Oedipus nog overblijft, is zijn eer. Dit is 

de enige ongeschonden referentie die hij met Dircé deelt. Zij herkent dit in de manier waarop 

hij zijn noodlot op zich neemt. Het stuk zegt dit een laatste keer in alle duidelijkheid wanneer 

het Oedipus’ ultieme woorden citeert: het is de eer die hem dat “weinige leven” nog doet 

vasthouden om “anderen te kunnen tonen hoe groot de tirannie [van hemel, leven of noodlot] 

is”.
17

  

 

Ongewild verraadt Corneilles drama echter ook de tragedie van de eer als zodanig. Helemaal 

doordrongen van de vrijheid en wars van elke vorm van tirannie, vertolkt de eer die vrijheid 

op een manier die op dat moment reeds op het punt staat te verdwijnen. Europa zal in de 

volgende eeuw definitief de vrijheid op de kaart zetten, ook de politieke vrijheid. Maar het zal 

niet de vrijheid van de eer zijn, niet de vrijheid die zich, oog in oog met de loden 

wetmatigheid van leven en lot, vindt in de soevereine levensverachting die als hoogste vorm 

van leven geldt. Het zal niet meer de vrijheid van de passie zijn die, geconfronteerd met haar 

onvermogen om op te tornen tegen de wetten die haar insnoeren, alleen maar passioneler 

wordt en die “passion inutile” (Sartre) beleeft als haar ultieme affirmatie.     

 

De vrijheid die Europa’s nieuwe ordewoord wordt, is de vrijheid als recht. Een vrijheid die je 

niet moet veroveren op de wetten waartegen je aanbotst, maar die jou door die wetten juist 

wordt gegarandeerd. Een vrijheid waar je recht op heb, enkel en alleen omdat je mens bent, 

wat de kwaliteit van je mens-zijn ook is en door welke ethische deugden je je ook laat 

gezeggen.   

                                                 
17

 Zie vers 1994 uit de hierboven geciteerde passage. 
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De vrijheid die Corneille aan de orde stelt en die haar code kende in de ethiek van de eer, had 

zich in de loop der tijden verbonden met het bloed, met de genealogische afstammingslijn. 

Alsof de vrijheid van de eer zich in de natuurlijkheid van het bloed had ingeschreven. 

Corneilles tragedie ontkoppelt die band door Dircés doctrine van het bloed bloot te leggen als 

een ethos van de eer. 

 

Het is merkwaardig te zien hoe de vrijheid van het recht zich eveneens in bloed zal funderen: 

niet het blauwe bloed van de adel, maar het rode bloed dat alle mensen met elkaar gemeen 

hebben en dat hen in dit opzicht aan elkaar gelijk maakt. De vrijheid als recht zal biopolitiek 

gefundeerd worden, dit wil zeggen gegrond in het loutere leven van de mens, los van de 

manier waarop hij leeft. Het leven zelf wordt als van nature vrij gezien, en de mens wordt, 

louter omdat hij leeft, een natuurlijke vrijheid toegemeten. Politieke macht zal zich voortaan 

definiëren als hoeder van dit leven, als bestuurder van een populatie vrije mensen. Binnen dit 

biopolitieke paradigma is geen plaats meer voor de eer, voor een ethiek die zich een vrijheid 

ook ten aanzien van het leven permitteert.  

 

 

8. Representatie versus esthetisch onbewuste  

 

Dit nieuwe klimaat brengt ook een fundamenteel andere soort interpretatie van Oedipus heerst 

met zich mee – een interpretatie die naar een geheel ander paradigma luistert. Het maakt de 

weg vrij voor de ‘epistemologische’ lectuur van het stuk die in de inleiding van dit hoofdstuk 

even vermeld werd en die stelt dat Sophocles vooral een reflectie biedt op de tragedie van het 

weten. Die lectuur sluit trouwens veel nauwer aan bij de originele tekst van Sophocles. 

Voortaan zullen de Oedipus-adaptaties dan ook heel wat minder veraf staan van de originele 

Griekse tragedie uit de vijfde eeuw.
18

   

 

Laten we daarom nog eens terugkeren naar de redenen waarom Corneille het nodig achtte zo 

sterk van Sophocles af te wijken. De passage uit het Examen waaruit eerder werd geciteerd, 

luidt voluit:     

                                                 
18

 Dat Oedipus heerst een tragedie van het weten is, stelt ook Michel Foucault in zijn bekende les die hij in 1971 

aan Sophocles’ tragedie wijdt. Michel Foucault, Leçons sur la volonté de savoir, Cours ou Collège de France, 

1970-1971, suivi de Le savoir d’Œdipe, Paris 2011, pp. 223-251.   
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Ik heb vastgesteld dat wat al die eeuwen geleden voor een wonder werd gehouden in 

de onze gruwelijk kan overkomen, en dat die fraai verwoorde, vreemde beschrijving 

van de wijze waarop deze ongelukkige vorst zich de ogen uitsteekt en het schouwspel 

van dezelfde ogen waaruit het bloed over zijn gezicht sijpelt, die bij de onovertroffen 

schrijvers uit de oudheid de hele vijfde acte beslaat, het onbehagen zou kunnen 

wekken van de teergevoelige dames die het grootste deel van ons gehoor vormen, wier 

weerzin al snel tot de afkeuring van hun begeleiders zou leiden, en dat het ten slotte, 

aangezien de liefde in dit verhaal geen rol speelt en de vrouwen er geen emplooi in 

vinden, de voornaamste versierselen ontbeert die gewoonlijk instemming van het 

publiek opleveren.
19

  

 

Jacques Rancière bespreekt die passage in zijn essay L’inconscient esthétique.
20

 Niet het 

incestmotief stoot Corneille en zijn publiek af, zo merkt de auteur op, maar een reeks zaken 

waaraan wij ons heel wat minder zouden storen. Hij noemt er drie: “de uitgestoken ogen van 

Oedipus”, “het ontbreken van een liefdesintrige” en het “overdadig gebruik van orakels”.
21

 In 

zijn interpretatie gaat het hier niet zozeer om wat wordt geweerd uit de voorstelling als wel 

om het feit zelf dat iets wordt geweerd.  

 

Corneilles uitlating verraadt de toen heersende code waaraan theatrale (en andere) 

voorstellingen dienden te beantwoorden. Meer bepaald verraadt ze de normatieve scheiding 

die wordt gemaakt tussen wat kan gezegd en wat kan getoond worden, tussen het zegbare en 

zichtbare. Over uitgestoken ogen kan in het theater – en in de kunsten in het algemeen – 

worden gesproken, maar zoiets moet men niet op scène tonen. Anderzijds is er weliswaar 

plaats voor de woordenkramerij der orakels, maar enkel in beperkte mate, zo niet, verstoort dit 

de ontwikkeling van het beeld. Tussen woord en beeld bestaat een gecodeerde scheidslijn, en 

omdat Sophocles die niet heeft gerespecteerd, voelt Corneille het als zijn plicht om het stuk 

een andere wending – en zelfs inhoud – te geven. Daarmee laat hij vooral zien hoe hij zelf die 

code respecteert.  

 

                                                 
19

 Vgl. Corneille (zie boven, noot 6), p. 8. De vertaling is overgenomen uit: Jacques Rancière, Het esthetische 

denken, vertaling Walter van der Star, met een essay van Sudeep Dasgutpa, Amsterdam 2007, p. 86.   
20

 Jacques Rancière, L’inconscient esthétique, Paris 2001. 
21

 Vgl. Rancière, zoals geciteerd in noot 19: p. 18; en zoals geciteerd in noot 18, p. 86. Op dat laatste, het 

“overdadig gebruik van orakels”, slaan de “wonderen” uit het begin van het citaat. Hij bespreekt Corneilles 

Oedipe, inclusief dit citaat, ook in: Rancière, De toekomst van het beeld, vertaling Water van der Star, 

Amsterdam 2010, pp. 122-127.  
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Dat die code ook met de voeten kan worden getreden, dat er sprake zou kunnen zijn van een 

neiging om die grenslijn te overschrijden en het onvoorstelbare toch voor te stellen, wordt 

door Corneille op geen enkele manier gevaloriseerd. Zeker niet in Œdipe waar nochtans de 

helden, en zeker Oedipus zelf, wel degelijk aan die neiging onderhevig blijken. Net zoals bij 

Sophocles blijkt Oedipus ook hier te willen zien wat het daglicht verbiedt, maar de hele 

opbouw van Corneilles adaptatie dient om juist dit uit het zicht te houden. Wat met andere 

woorden in het stuk 

wordt uitgesloten is de kern van de oedipale voorstelling, het pathos van het weten: het 

manische verlangen om te weten wat men beter niet kan weten, de woede die 

verhindert om te horen wat er wordt gezegd, de weigering om de waarheid onder ogen 

te zien in de vorm waarin ze zich voordoet, de ramp van het ondraaglijke weten, van 

het weten dat dwingt te verdwijnen uit de wereld van het zichtbare. Uit dit pathos 

bestaat de tragedie van Sophocles.
22

 

 

Aldus Rancière. Corneille en zijn tijd houden vast aan een bij voorbaat gecontroleerd weten 

en dus aan een gecodeerde voorstelling. Dat er zaken bestaan die onvoorstelbaar zijn, is 

inherent aan de logica van de voorstelling en dient bij de productie van voorstellingen worden 

gerespecteerd. Het is de basisregel van wat Rancière het ‘regime van de representatie’ noemt. 

In dit ‘regime’ heerst een aangehouden differentie tussen wat wordt gezegd en getoond, 

tussen wat wordt voorgesteld en wat ‘onvoorgesteld’ blijft. Gewagen van het onvoorstelbare 

heeft alleen binnen dit regime betekenis.  

 

Rancière merkt op dat dit regime van de representatie in de loop van de achttiende eeuw 

wordt verdrongen door een ander, nieuw regime in de kunsten, dat van het esthetische. De 

kunsten meten zich voortaan een autonomie aan en gaan enkel nog naar hun eigen wetten 

luisteren. Hoewel ze de “absolute macht van het doen” huldigen, geven ze tegelijk blijk van 

een al even “absolute passiviteit”.
23

 Ze laten zich in hun passie meesleuren door het 

voorstelbare en het onvoorstelbare tegelijk, ze staan open voor wat hen raakt, zonder dit 

‘pathische’ een lager statuut te geven dan de voorstellingen waarin het wordt vertolkt. Pathos 

en denken, niet-weten en weten, onbewuste en bewuste staan voor het esthetische denken op 

dezelfde lijn. Dit is precies wat Oedipus toont: dat zijn denken wordt gedreven door een wil 

om teveel te weten en dat tragedies als die van Sophocles er zijn om dat te laten zien. Om de 
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 Rancière, L’inconscient esthétique, pp. 22-23; Het esthetische denken, p. 90. 
23

 Rancière L’inconscient esthétique, p. 27; Het esthetische denken, p. 95. 
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band tussen pathos en kennis, niet-weten en weten, onbewuste en bewuste te laten zien – en 

niet om ze tot een eenheid te maken, maar om ze met behoud van hun onderlinge verschil in 

een verband van strikte gelijkheid te brengen.  

 

In het esthetische weet het niet-weten: daar komt volgens Rancière bijvoorbeeld Kants 

geniebegrip op neer. Niet het genie zelf is verantwoordelijk voor het superlatief aan kunde en 

kennis dat het ten beste geeft. In al zijn actieve creativiteit is hij slechts de vertolker van een 

kunnen en een kennen dat dat van de Natuur zelf is.
24

 Niet zijn intelligentie is 

verantwoordelijk voor wat hij maakt, maar die van de Natuur. Dat hij zelf niet ten volle beseft 

wat hij maakt, doet niets af van het feit dat het kunst is. En, zo merkt Rancière op, uitgerekend 

dit wordt de definitie van kunst.  

 

Wat wij voor ogen hebben als we het woord ‘kunst’ uitspreken – kunst als een autonome 

culturele entiteit – ontstaat dan pas. Voordien was ‘kunst’ het betere deel van de 

‘kundigheden’, de vaardigheden of ‘artes’, en wie het typische artistieke van iemands kunnen 

wilde beschrijven, zoomde in op het leven en de persoonlijkheid van de kunstenaar: die stond 

garant voor wat wij ‘kunst’ noemen.
25

  De homo universalis waartoe hij zich had gevormd, 

had de artes liberales tot een hoogstaande synthese gemaakt.  

 

De kunstenaar zoals wij die kennen – dit wil zeggen de kunstenaar zoals gedefinieerd in het 

‘regime van het esthetische’ is niet langer de universele mens die het weten en het kunnen van 

zijn tijd synthetiseert. Niet de kracht van zijn persoonlijkheid, de grootheid van zijn leven of 

de scherpte van zijn intelligentie maken hem tot kunstenaar, maar de ‘kunst zelf’, dit wil 

zeggen de Natuur die in en door zijn ‘genie’ grootse daden verricht. Uitgerekend omdat hij 

zichzelf en zijn kunnen niet doorgrond, wordt hij een genie genoemd. Zijn activiteit is 

passiviteit, zijn weten een niet-weten, zijn bewuste onbewust, en dit zonder dat de 

tegengestelden elkaar opheffen. Hij is het embleem van wat Rancière het “esthetisch 

onbewuste” noemt.    

 

Geen wonder dus dat Freud en zijn psychoanalyse slechts mogelijk werden in dat regime van 

het esthetische. Net zoals ook pas onder dit regime uitgerekend Oedipus heerst een centraal 
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 Rancière, L’inconscient esthétique, p.27; Het esthetische denken, p. 95. 
25

 Denk aan het beroemde werk van Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, 

verschenen in twee delen, een in 1550 en een in 1568 –, en vertaald door Henk Van Veen onder de titel: Het 

leven van de  grootste schilders,beeldhouwers en architecten  (2 delen), Amsterdam 1998. 
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referentiepunt kon worden: de mythe die op emblematische wijze de even structurele als 

onhandelbare gelijkheid van weten en niet-weten, bewuste en onbewuste vertolkt, en er 

daarom niet langer voor terugschrikt datgene in de voorstelling toe te laten wat Corneille en 

zijn tijd nog als volstrekt onvoorstelbaar bestempelden. 

 

In het regime van het esthetische heeft elke verwijzing naar het onvoorstelbare dan ook iets 

van een anomalie. Rancière verwijst in dit verband naar de manier waarop de literatuur 

schrijft over het onvoorstelbare lijden in de concentratiekampen. Dat verschilt de facto niet 

van de manier waarop zij over andere zaken schrijft. Hij citeert uit L’espèce humaine, het 

boek waarin Robert Antelme zijn ervaringen in een Nazi-concentratiekamp neerschrijft.
26

  Het 

is op de keper beschouwd niets dan een eindeloze aaneenschakeling van vooral banale details 

uit het kampleven, details die alle op voet van gelijkheid worden gedebiteerd en die dus ook 

de minder banale gebeurtenissen tot die gelijkheid nivelleren. De wijze waarop hij zijn 

ervaringen verwoordt verschilt in die zin formeel in niets van de manier waarop Flaubert de 

ervaringen Madame Bovary beschrijft: “een achter elkaar plakken van kleine 

waarnemingen”.
27

 Als in dit soort schriftuur sprake is van het ‘onvoorstelbare’, ligt dat vooral 

in het feit dat niets nog onvoorstelbaar is, dat elke voorstelling naast om het even welke 

voorstelling kan staan in volkomen, maar ook volkomen onverschillige onderlinge 

gelijkwaardigheid.   

 

In Corneilles Œdipe draaide alles rond een verschil, een verschil waarvan Dircé meende dat 

het een zaak van ‘bloed’ was, terwijl deze tragedie liet zien dat achter dit bloed enkel een 

even grandioze als grondeloze eer stak. Deze zich zelfs van leven en levensbehoud 

onderscheidende eer was in die aristocratische tijden de naam voor vrijheid. Naderhand heeft 

die vrijheid haar aristocratische setting moeten inruilen voor een democratische. In plaats van 

de naam waarmee wij ons van anderen – en zelfs van het leven als zodanig – onderscheiden, 

werd vrijheid de naam voor wat ons allen universeel aan elkaar gelijk maakt. En net als de 

aristocratische vrijheid, dichtte ook de democratische, egalitaire vrijheid zich een grond toe. 

Het bloed dat door ieders aderen vloeit, is gelijkwaardig: het vertolkt het biopolitieke 

paradigma waarin we al meer dan twee eeuwen over samenleving en politiek denken. Net 

zoals nadien naar andere, natuurwetenschappelijk bewezen gronden voor dit paradigma is 

gezocht. Maar bloed of andere vermeende fundamenten fungeren slechts als een sluier voor 
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 Robert Antelme, De menselijke soort, vertaling Paul Huigsloot, Nijmegen 2001. 
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 Rancière, De toekomst van het beeld, p. 134. 



27 

 

de grondeloosheid waarin ook de nieuwe vrijheid rust. Alleen komt die grondeloosheid nu tot 

uiting in het egalitaire ‘onverschil’ dat heerst tussen ons allen als universeel gelijken alsook 

tussen de voorstellingen waarmee wij onszelf manifesteren in het theater van de wereld.  

 

Oedipus heerst brengt dit ‘onverschil’ even aan de oppervlakte. Het stuk laat zien dat de 

heerser van de stad misdadiger nummer één is, dat de gemaal van de koningin haar (en zijn) 

schande is, dat zijn authentieke wil tot weten een wil is tot radicaal onweten. Hij toont het 

regime van de gelijkheid door het verdrongen verschil te belichten dat in dit regime 

onopgeheven blijft.  

 

 

* 


