
his concern in this as in all his major 
plays is not to prove anything but to 
enlarge our sensibility [ . . . ] ." (E.R. 
Dodds, Euripides Bacchae, OUP, 
1960, blz. xlv and xlvii). 

Het standpunt dat Van Hove hier 
inneemt, getuigt van zijn veelzijdig-
heid en wijst misschien op een evo-
lutie. Na het werken met buitentali-
ge middelen, dus zonder pre-tekst, 
in Wonderen der Mensheid naar een 
tekst-als-aanleiding in Als in Oorlog 
(naar Sofokles' Oedipus in Kolo-
nos) of Duras' India Song, volgt de-
ze enscenering waarbij er intentio-
neel-expliciet naar wordt gestreefd 
de eisen van een zeer oude tekst te 
verzoenen met actueel theaterma-
ken - d . w . z . een eindprodukt afle-
veren dat zijn autonomie tegenover 
de dramatekst ten volle poneert. 

De theatertekst-in-opvoering die 
Van Hove zijn acteurs laat zeggen, 
bevestigt dit. Wat hij uiteindelijk 
aflevert, is geen archeologische re-
plica van Euripides' tekst maar een 
tekst die rekening houdt met de po-
tentiële toeschouwer. Zo worden 
talrijke plaats- en eigennamen uit de 
Griekse oudheid, die voor de gemid-
delde theaterbezoeker in 1987 on-
doorzichtig zijn, geparafraseerd 
(b.v. Kybélé = Moeder Aarde; Por-
te d'Electre = de Oostpoort; les de-
meures de Pan = de rust van de na-
tuur; l 'Asopos = de rivier), wegge-
laten (b.v. Dirké, Isménos, Pharos) 
of vereenvoudigd (Dionysos' bij-
naam Bromios, die in de oorspron-
kelijke tekst heel vaak wordt ge-
bruikt, wordt systematisch vervan-
gen) - (alle voorbeelden uit Euripi-
de, Tomé VI/2, coll. Les belles let-
tres, Paris, 1961). In dit opzicht kon 
Van Hove goed gebruik maken van 
Adés vertaling. Maar in afwijking 
van diens vertaling vinden we talrij-
ke aanpassingen waarvoor Van Ho-
ve terugkeert naar bestaande filolo-
gische vertalingen, wat o.i. duide-
lijk een winstpunt is omdat ze ener-
zijds een aantal dubbelzinnigheden 
in Adés vertaling opheffen en an-
derzijds de tekst een stilistisch idi-
oom ontnemen waardoor hij anders 
soms te hedendaags zou klinken. 
Wat de eerste aanpassing betreft, 
zien we dat waar Adé ongenuan-
ceerd het woord God gebruikt, Van 
Hove terecht opnieuw differentieert 
tussen Dieu = God; Zeus = Zeus; 
fils de Zeus = Zoon van Zeus; Bro-
mios = Dionysos. Wat de stilisti-
sche adaptatie betreft, twee voor-
beelden: Adé: "anders smeet ik je 
bij die zotte vrouwen"; Van Hove: 
"b i j die geketende vrouwen"; Adé: 
"een kop kleiner maken" ; Van Ho-
ve: "het hoofd a fhakken . " 

Vanuit dezelfde intentie, nl. de 
tekst aanbieden als Fremdkörper in 
onze moderne maatschappij, is het 
te verklaren dat Van Hove opnieuw 
sommige metaforen aan Adés verta-
ling toevoegt en zelfs een deel van 

de koortekst in het Grieks laat zeg-
gen. Ten slotte werd hier en daar ge-
schrapt. Naast het weglaten van en-
kele verzen die impliciete aandui-
dingen voor de enscenering bevatten 
en die gestisch kunnen worden ge-
toond (b.v. v. 198-199 Kadmos: ne 
tardons plus, allons! et donne moi 
la main. Tirésias: La voici: tiens-la 
bien, serre-la dans la tienne), het 
weglaten van Adés eigen toevoeging 
aan Teiresias' tekst waarin hij deze 
laat vertellen dat hij de blinde ziener 
is (aanvang 1ste bedrijf), wat ook 
non-verbaal kan worden gedemon-
streerd op de scène, en v. 579-602 
waarin de ontsnapping van Diony-
sos en vervolgens de vernietiging 
van het paleis wordt beschreven, be-
treffen de weglatingen vooral de 
tekst van het koor al werd ook hier 
de originele t e k s t - o p het vijfde 
koorlied na, dat volledig werd ge-
schrapt - verregaand gerespecteerd. 
Het koor van bacchanten vervult in 
dit werk ook veel meer dan de "nor -
male" commentariërende functie. 
Zeker voor Euripides, die vanuit 
zijn behoefte de personages zo "re-
alistisch" en "mensel i jk" mogelijk 
voor te stellen, normaliter de rol 
van het koor tot een absoluut mini-
mum beperkte, hebben we in Bac-
chanten te maken met een koor dat 
een wezenlijk aandeel heeft in de 
dramatische actie. 

Van Hove vertaalt dit aandeel in een 
nadrukkelijke scenische aanwezig-
heid van de vier bacchanten, die het 
vrij kleine vierkante speelvlak, dat 
voor het grootste gedeelte bestaat 
uit een platform, langs weerszijden 
en vooraan omgeven door een lager-
liggende strook, choreografisch vrij 
optimaal benutten. De accenten die 
Van Hove in hun optreden plaatst, 
verwijzen op de eerste plaats naar 
een visuele, akoestische en paralin-
guïstische illustratie van het tragi-
sche gebeuren: belangrijker dan hun 
tekst is hun lijfelijke aanwezigheid. 
Met ontbloot bovenlijf of geheel 
naakt; hun extatische dansen zowel 
verwijzend naar derwisjen als naar 
ontaarde square-dancers en ten slot-
te hun zegging waarin een heel gam-
ma aan paralinguïstische tekens de 
eigenlijke tekst begeleidt: er wordt 
gekrijst, gefluisterd, gesteund, ge-
hijgd, er is plechtige meerstemmig-
heid, staccato-zegging enz.. Maar 
als groep écht deelnemen aan de 
handeling, doen ze niet. Wat Agave 
op het eind van het stuk tragisch 
maakt, is niet dat ze bacchante is 
(geweest) maar dat ze als bacchante 
de moeder van Pentheus is. 

De veeleer uit-beeldende functie 
van de bacchanten heeft te maken 
met het feit dat Van Hove zijn hele 
regie toespitst op het antagonisme 
tussen de conservatieve Griekse 
aristocraat koning Pentheus, die de 
bacchische cultus als een regelrechte 

bedreiging van de sociaal-politieke 
orde ervaart, en de barbaarse god 
Dionysos. Hun onderlinge ruimte-
lijke configuratie benadrukt dit an-
tagonisme doorlopend. Het meest 
frappant gebeurt dit in het tweede 
bedrijf, waarin Pentheus met kort 
geknipt haar, in een volledig geslo-
ten wit pak, met het bovenlijf ge-
harnast, zijn aartsvijand tegemoet 
treedt vanuit de opening in de ach-
terwand die dienst doet als toegang 
tot het paleis. Dionysos die op bevel 
van Pentheus gevangen werd geno-
men, wordt via een brede maar net 
iets te lage opening (een verplichting 
het hoofd te buigen wanneer men 
het speelvlak, het koninklijke voor-
hof betreedt?) cöté jardin op het 
verhoogde speelvlak geleid, waarna 
de dienaar zich op de achtergrond 
terugtrekt en de twee antagonisten 
hun eerste verbale confrontatie aan-
gaan, die eindigt met het opsluiten 
van Dionysos in het paleis. In schril 
contrast met de martiaal ogende 
Pentheus, verschijnt Dionysos met 
lange haren, op pumps en in een 
doorzichtig lendedoek met dito bo-
venstuk en vleugeltjes op zijn ach-
terhoofd. De dreigende taal die 
Pentheus spreekt, sorteert geen en-
kel e f f e c t - o p ieder ogenblik ge-
draagt Dionysos zich superieur te-
genover de arrogante koning: hij 
staat superieur deuntjes te fluiten of 
tart Pentheus door zich tegen hem 
aan te vleien zeggende: "Zeg me, 
wat moet ik ondergaan, wat zal je 
me aandoen?" . Zijn profetie " J e 
naam voorspelt je lot: 'penthos' be-
tekent rouw" fluit hij als deuntje 
voor zich uit. De tegenspraak tussen 
inhoud en vorm werkt echter des te 
effectiever. Deze dominantie blijft 
behouden in alle scènes waarin Pen-
theus en Dionysos ook letterlijk te-
genover elkaar staan. 

We zegden reeds eerder dat Bac-
chanten zich niet eenvoudig laat in-
terpreteren - dit geit zeker voor de 
figuur van Dionysos. Steeds vanuit 
dezelfde intentie de moderne toe-
schouwer met deze Griekse tragedie 
als Fremdkörper te confronteren, 
wijst Van Hove psychologisering 
van de personages van de hand; het 
worden geen individuen, zij blijven 
larger than life. 

Gemeten aan menselijke morali-
teit is Dionysos een ambigu perso-
nage: 'The poet [= Euripides] has 
neither belittled the joyful release of 
vitality which Dionysiac experience 
brings nor softened the animal hor-
ror of 'black' maenadism: deliber-
ately he leads his audience through 
the whole gamut of emotions, from 
sympathy with the persecuted god, 
through the excitement of the pa-
lace miracles and the gruesome 
tragi-comedy of the toilet-scene, to 
share in the end the revulsion of 
Cadmus against that inhuman jus-
tice.' (Dodds, o.c., blz. xvi-xvii.) En 
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