
een bewuste visie op theater maken 
in de tegenstroom. 

Bacchanten 
Het minste wat men over Van Ho-
ves tekstkeuze kan zeggen, is dat hij 
het zichzelf niet gemakkelijk heeft 
gemaakt. Nicoll heeft het over 
" that most puzzling of all Greek 
plays" (World Drama, London, 
1952:85) met een haast niet te over-
schouwen filologisch-linguïstische 
commentaar als (logisch?) gevolg. 
Dat Van Hove niet heeft geopteerd 
voor de gemakkelijkste oplossing, 
nl. het hautaine negeren van deze 
soms hooggeleerde commentaren, 
m a a r - z o a l s nog zal blijken —inte-
gendeel heeft getracht een gedeelte 
van deze exegese te assimileren, 
kunnen we slechts toejuichen. 

Gebruik makend van overgele-
verde volksverhalen en lokale legen-
den vertelt Euripides in Bacchanten 
het verhaal van de god Dionysos 
die, nadat hij een menselijke ge-
daante heeft aangenomen, naar 
Thebe komt waar hij destijds door 
Zeus werd verwekt. Zijn moeder, 
Semele, de dochter van koning Kad-
mos, stichter van Thebe, werd er 
door haar zusters Agave, Autonoë 
en Ino van verdacht een slippertje te 
willen goedpraten door de zwanger-
schap toe te schrijven aan de opper-
god Zeus. Wanneer Semele bij de 
geboorte van Dionysos wordt neer-
gebliksemd, beschouwen Semeles 
zusters dit als de gerechte straf voor 
haar godlasterende leugen. Zeus 
neemt Dionysos echter op in zijn dij 
en brengt hem later, een tweede 
keer, ter wereld. Ondertussen heeft 
de oude koning Kadmos zijn troon 
afgestaan ten voordele van Pen-
theus, de zoon van zijn dochter 
Agave. Als straf voor de belastering 
van zijn moeder brengt Dionysos 
Kadmos' dochters in de bacchische 
extase. Onder hen bevindt zich Pen-
theus' moeder, Agave, die zich sa-
men met haar zusters en andere vol-
gelingen op de heuvels rond Thebe 
heeft teruggetrokken en er Dionysos 
in een orgiastische roes vereert. 
Wanneer Pentheus dit verneemt, 
reageert hij woedend en verzet hij 
zich met alle middelen tegen deze 
verwildering. Hij laat Dionysos, die 
hij niet als godheid (h)erkent, ge-
vangen nemen, maar wordt tegen 
zijn wil door Dionysos overhaald 
om vermomd als vrouw de vierende 
vrouwen stiekem gade te slaan. 
Vanaf dat ogenblik is Pentheus' lot 
bezegeld. Van een bode vernemen 
we hoe Pentheus, die door de bac-
chanten voor een leeuw wordt aan-
gezien, levend wordt verscheurd. 
Agave, die de leiding had in deze 
slachtpartij, toont triomfantelijk 
het hoofd van haar zoon. Dan wijkt 
de roes; Kadmos doet zijn dochter 

de gruwel van haar daad inzien. De 
wraak van de god heeft zich vol-
trokken. Opnieuw verschijnt Dio-
nysos en verkondigt de verbanning 
van het geslacht Kadmos uit Thebe. 

Dit wat uitvoerig navertellen van 
het verhaal leek ons noodzakelijk 
als correctuur op het algemeen 
gangbare connotatieveld dat in het 
hedendaagse taalgebruik met "bac-
chante" , resp. "bacchanaal" wordt 
verbonden, i.e. "vrouw die zich to-
meloos aan dronkenschap en wel-
lust overgeeft" , resp. "feest ter ere 
van de wijngod Bacchus, vandaar 
drinkgelag, losbandige zwelgpartij" 
(Van Dale 198411). Het waren de 
Romeinen die de figuur van Diony-
sos verengden tot die van de vrolijke 
god Bacchus, de wijngod omringd 
door mooie nimfen en saters. Dit 
beeld werd overgenomen door de 
Renaissance en werd zo in min of 
meer ongewijzigde vorm aan ons 
overgeleverd. Willen we de intentie 
van de dichter echter correct begrij-
pen, dan moeten we dit overgelever-
de beeld radicaal van de hand wij-
zen. Voor de Grieken t.t.v. Euripi-
des was Dionysos veel meer dan de 
wijngod. Hij stond symbool voor de 
vele geheimzinnige en oncontroleer-
bare machten die in de natuur werk-
zaam zijn: de kracht die de bomen 
doet groeien; die telkens opnieuw in 
de lente de natuur tot leven wekt; 
die verantwoordelijk is voor de 
bloesem en het rijpen van de oogst. 
De Griekse " o r g i a " waren geen 
drinkgelagen of zwelgpartijen maar 
uitingen van devotie ter ere van Dio-
nysos; de Dionysoscultus was in es-
sentie religieus. Op het ogenblik dat 
Euripides zijn Bacchanten schreef 
(ca. 406 v. C.) was de cultus volledig 
gecanoniseerd en had het religieuze 
aspect grotendeels plaats moeten 
ruimen voor het sociale, i.e. de Dio-
nysosfeesten waren aanleiding voor 
veeleer ouderwetse vrolijkheid op 
het platteland. De Dionysoscultus 
die Euripides ons in Bacchanten be-
schrijft, dateert ten minste van 300 
jaar eerder. 

Als basis voor zijn enscenering volgt 

Van Hove in hoofdzaak de vertaling 
van Georges Adé (in: De Grote 
Boodschap, Antwerpen, 1977, blz. 
119-158), die ook in het tekstboek 
wordt afgedrukt. Daarnaast heeft 
hij zich echter de moeite getroost 
deze vertaling te confronteren met 
anderstalige, filologisch meer accu-
rate vertalingen, wat meestal in een 
meerwaarde van de speeltekst resul-
teert (cf. infra). Dit " respect" voor 
de tekst —in het tekstboek worden 
de verschillende structuuronderde-
len van de tragedie ook met hun 
Griekse benaming aangeduid - dat 
Van Hove in interviews graag bena-
drukt (De Morgen 26.2.87; De Stan-
daard 27.2.87; Knack4.3.87), is een 
zeer bewuste keuze. Enerzijds heeft 
ze te maken met wat Van Hove de 
beleidsopties van AKT noemt, nl. 
"een maximum theater te brengen, 
ik bedoel, we proberen een brug te 
slaan naar dingen die zeer ver van 
ons af staan [...] de Griekse trage-
die, dat is werkelijk een gapend gat, 
dat staat werkelijk enorm ver van 
ons a f . " (De Standaard 27.2.87). 
Anderzijds houdt ze verband met de 
tekst z e l f - h i j laat de tekst zijn 
raadsels en plaatst de toeschouwer 
voor zijn verantwoordelijkheid te 
interpreteren: " Ik vind dat we ons 
totaal moeten openstellen voor het 
mysterie van de tekst. Geen cynisme 
dus tegenover de tekst, maar aan-
vaarding van zijn ondoorgrondelij-
ke raadsels; de zaken moeten niet 
gereduceerd worden tot dingen die 
we kennen en kunnen vat ten ." 
(Knack 4.3.87). E.R. Dodds, een 
van de belangrijkste Euripides-com-
mentatoren en iemand naar wie Van 
Hove in zijn tekst expliciet verwijst, 
heeft hem mogelijk tot deze vrijblij-
vende houding geïnspireerd: " In 
himself, Dionysos is beyond good 
and evil, for us, as Teiresias says 
[...], he is what we make of him. 
[...] it follows that the flat-footed 
question posed by nineteenth centu-
ry critics —was Euripides ' fo r ' 
Dionysos or 'against ' him? — admits 
no answer in those terms. [...] It is a 
mistake to ask what he 
[ = Euripides] is trying to 'prove': 

"Kom vanuit de 
heuvel... ": 
Dionysos verschijnt 
onder de vorm van 
een tak. -
De Bacchanten 
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