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Bakchanten
Wat leuk dat jullie komen kijken naar de voorstelling Bakchanten van 
Theatergroep Aluin. In deze voorstelling maak je kennis met de tragedie van 
Euripides over een miskende god die zijn volgelingen leidt in de strijd tegen 
het rationele gezag. Door deze webquest te maken, kom je meer te weten 
over de Griekse tragedie, over Euripides en uiteraard over de Bakchanten. 
Heel veel plezier! 

Over de makers
Aluin speelt al 30 jaar oersterke verhalen met een tijdloze noodzaak, 
teruggebracht tot de kern, voor iedereen die nieuwsgierig is. Je kunt ons 
overal tegenkomen: in theaters, op scholen, in musea en kerken en op 
festivals. De Bakchanten werd geschreven door Euripides, vertaald door 
Gerard Koolschijn en bewerkt door Erik Snel. De speelse regie is van 
Victorine Plante en de professionele actrices die je straks gaat zien zijn 
Audrey Bolder, Maxime van Dommele en Myrthe Boersma.  
Meer informatie over Aluin vind je op www.aluin.nl.

https://www.aluin.nl
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Webquest
De eerste drie filmpjes zijn een uitstekende voorbereiding op het 
toneelstuk vormen, en het invullen van onderstaande tekst.
Leerlingen die weinig tijd hebben kunnen de invultekst maken zonder 
de filmpjes te bekijken.

Het ontstaan van theater en de Griekse tragedie
De wortels van theater liggen in de religieuze rituelen van de vroegste samenlevingen. 
Rituelen die verhalen verbeelden door middel van muziek en dans ter ere van een god of 
meerdere goden. Een specifiek koorlied met fluitbegeleiding ter ere van de god Dionysus 
werd in de Griekse literatuur (1).…...................................................genoemd. Volgens 
Herodotus zou deze (eind (2)……. v.C.) uitgevonden zijn door zanger (3)............................
.....
Kort daarna werd het onderdeel van de activiteiten van de landelijke en stedelijk festivals 
ter ere van de god Dionysus. Deze festivals duurden (4)......................... dagen en werden 
voor duizenden deelnemers georganiseerd.
De oorsprong van de Griekse tragedies liggen in de koorliederen ter ere van Dionysus en 
krijgen een prominente plaats binnen het stedelijke festival in Griekenland.

Tijdens het grote festival werden toneelwedstrijden geïntroduceerd. Alle deelnemende 
dichters moesten vooraf een serie van vier stukken, een (5)............................... indienen: 
een (6).............van tragedies, gevolgd door een (7)...................
De basis van de tragedie bestaat uit bekende mythen en sagen. De schrijver zette de 
reeds bestaande versie(s) in een nieuwe vorm of gaf er een andere wending aan, om het 
verhaal actueler of spannender te maken. Het onderwerp van Griekse tragedies is altijd 
de lijdende mens. Het doel van een tragedie (volgens (8)...................................................) 
was om bij het publiek eleos en fobos (medelijden en angst) op te roepen en zodoende (9)
................................te beleven.

The Bacchae: A Dionysus Story | Greek Mythology 

The Bacchae (Euripides) extract featuring Terence 
Stamp and Edward Fox

The Bacchae by Euripides | In-Depth Summary & 
Analysis

Bekijk ook de filmpjes op de volgende bladzijde!

https://www.youtube.com/watch?v=n7oMO-u3Ink
https://www.youtube.com/watch?v=n7oMO-u3Ink
https://www.youtube.com/watch?v=ge4ynDhFVsg&list=RDQMvQo5BzkPIDE&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=ge4ynDhFVsg&list=RDQMvQo5BzkPIDE&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y-umuDCfwuY
https://www.youtube.com/watch?v=Y-umuDCfwuY
https://www.youtube.com/watch?v=n7oMO-u3Ink
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Dichter en zanger (10)...................................die zich losmaakte uit het koor om een 
dialoog met het koor te initiëren mag zich de eerste acteur noemen.
(11)...............................(uitvinder van de 2e acteur )   (12)........................ (uitvinder 
van de 3e acteur)  en (13).............................. waren (en zijn) de meest invloedrijke 
tragedieschrijvers en wonnen meerdere keren de eerste prijs, een (14)....................
Helaas is slechts een klein aantal (15)................van de originele toneelteksten uit het 
oude Griekenland bewaard gebleven.
 
Alle tragedies werden opgevoerd door een koor, dansers en één tot drie mannelijke 
spelers die dubbelrollen speelden met behulp van maskers. Ze speelden ook de vrou-
wenrollen, aangezien toneel verboden was voor vrouwen. De maskers die werden 
gedragen waren groot en kleurrijk en de schoenen, (16).…............... waren voorzien 
van dikke zolen om acteurs groter te laten lijken.

Euripides
Euripides was de jongste van de drie grote Griekse tragedieschrijvers. Hij werd ca 
(17)................ geboren op het eiland (18)....................uit Attische ouders. In 455 v.C. 
worden voor het eerst stukken van Euripides opgevoerd. In (19)...........v.C. behaalde 
hij zijn eerste overwinning. Populair was de sombere dichter en denker niet, maar 
hij stond wel midden in het intellectuele en artistieke leven van zijn tijd. Zijn werken 
staan vol met uitweidingen over grote vraagstukken op godsdienstig, filosofisch, po-
litiek en maatschappelijk gebied. Hij stelde onderwerpen zoals het wezen van goden 
en godsdienst, de positie van de vrouw en staatsvormen aan de kaak. Euripides was 
de eerste schrijver die het conflict in het individu centraal stelde. Hij wordt gezien als 
voorbode van het modern realisme. Het psychologisch realisme in zijn stukken uit 
zich in de complexe portrettering van de gevoelswereld, de interne conflicten die een 
mens sturen (en ontregelen), zijn morele ambiguïteiten. Van de (20).........................
toneelstukken die aan Euripides worden toegeschreven, hebben wij (21)..............
tragedies en een saterspel over. 

Tegen het einde van zijn leven, trok hij, ontevreden over de toestanden in zijn 
vaderstad, naar het hof van de kunstlievende Macedonische 
koning Archelaüs, waar hij in (22)........................v.C. overleed.

The battle of the Greek 
tragedies - Melanie Sirof

Euripides || Ancient 
Greeks Series: Episode 1

https://www.youtube.com/watch?v=BjLrMxO4cys
https://www.youtube.com/watch?v=BjLrMxO4cys
https://www.youtube.com/watch?v=SKtTiyNN8DQ
https://www.youtube.com/watch?v=SKtTiyNN8DQ
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Bakchanten
Euripides’ tragedie vertelt hoe Dionysos’ komst naar (23)................voor drama-
tische wendingen binnen de stad en het koningshuis zorgt. De originele tekst 
van Euripides valt uiteen in een proloog, een parodos, vijf (24)..................., zes 
(25)...........................en een exodos.

 • Proloog; Dionysos vertelt de voorgeschiedenis van zijn komst als ook de 
plannen die hij, vermomd als vreemdeling, heeft opgevat om de inwoners 
van (26)........................... te straffen. Agaue, Ino en Autonoë, dochters van 
(27)....................en zussen van (28)...................., Dionysos’ moeder, weigeren na-
melijk te geloven dat (29)..........................de vader is van de godheid. Ze beweren 
dat Semele dit verhaal heeft verzonnen om een ongewenste zwangerschap te ver-
bergen. Deze dubbele schande – het niet erkennen van zijn goddelijkheid en het 
bezoedelen van zijn moeders naam – heeft Dionysos aangespoord om niet alleen 
zijn tantes, maar de hele vrouwelijke bevolking van Thebe tot waanzin te drij-
ven en ze razend naar de berg (30)........................ te sturen. Hij vertelt verder dat 
(31)........................, de oude koning van Thebe, plaats heeft gemaakt voor zijn klein-
zoon (32)............................(zoon van Agaue en dus neef van Dionysos), ook een 
tegenstander van de god. 

•Parodos: het koor van Lydische vrouwen, de volgelingen die Dionysos naar Thebe 
zijn gevolgd, bezingen de geboorte en de verdiensten van Dionysos. Ze gebruiken 
extatisch taalgebruik om gestalte te geven aan de positieve gevolgen van de bezeten-
heid die zich via de god meester van hen maakt. 

• Eerste episode: Kadmos, de oude koning, en (33)............................, de oude ziener, 
verheugen zich beiden over de komst van Dionysos. Ze hebben zich verkleed als vol-
gelingen en bereiden zich voor om hem te vereren. Pentheus verwerpt het schande-
lijke gedrag van de bejaarden. Volgens hem is de verering van de godheid slechts een 
manier om seksuele losbandigheid en ontucht na te streven. Teiresias probeert met 
een retorisch hoogstandje Pentheus’ visie te veranderen, maar tevergeefs: de jonge 
koning beveelt op staande voet de vreemdeling, door wiens komst de stad in oproer 
is gebracht, gevangen te nemen. 

• Eerste stasimon: het koor herhaalt de gebeurtenissen van de eerste episode en be-
vestigt zijn totale onderwerping aan Dionysos.

• Tweede episode: Pentheus ontmoet de vreemdeling, die vrijwillig gevangen is ge-
nomen. Er volgt een gesprek tussen beide protagonisten. Beide personages blijven 
bij hun standpunt: Pentheus waant zich in zijn onbezonnenheid machtiger, terwijl 
de vermomde god met ironie op de bedreigingen van de koning reageert. Het lukt de 
vreemdeling om Pentheus nieuwsgierig te maken naar de rituelen die zich afspelen 
op de berg (34)............................ Pentheus beveelt dat de vreemdeling in de 
stallen moet worden opgesloten en bedreigt de volgelingen van de god 
met slavernij.
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• Tweede stasimon: het koor bezingt nogmaals de verdiensten van Dionysos en ver-
gelijkt de goddelijke afkomst van Dionysos met de aardse afkomst van Pentheus. 

• Derde episode: Dionysos’ ware krachten komen naar boven: hij veroorzaakt een 
(35)....................  die het grootste deel van het paleis verwoest en steekt het graf van 
(36).................... in brand. Pentheus was door Dionysos om de tuin geleid. Een bood-
schapper vertelt hoe hij samen met andere veehouders de berg (37).......................... 
op was geklommen. Ze bemerkten het vredige gedrag van de vrouwen – volledig in 
tegenstelling met Pentheus’ vooroordelen – en hun verbond met de natuur. Toen ze 
het bevel van Pentheus opvolgden en de Bakchanten probeerden te vangen, werden 
ze woest aangevallen en heel hun kudde werd aan stukken gescheurd. De bood-
schapper smeekt de jonge koning om de godheid te verwelkomen, maar deze ziet 
in deze gebeurtenissen alleen nog maar meer bewijs van de noodzaak om de vol-
gelingen uit te roeien. In een later gesprek tussen Pentheus en de vreemdeling laat 
Pentheus zich overtuigen om zich als (38).............................. te verkleden en zelf de 
Thebaanse vrouwen op de berg Kithaeron te gaan bespieden. Zijn nieuwsgierigheid 
zal zijn ondergang worden. 

• Derde stasimon: het koor bezingt wederom de Dionysische religie. Ze prediken 
straffen voor hen die de goddelijke wetten overtreden en pleiten voor een nederig en 
vreedzaam leven.

 • Vierde episode: Pentheus, nog altijd gekleed als (39)......., ondergaat mentale ver-
anderingen: hij ziet Thebe dubbel en denkt bezeten te zijn van een ontzagwekkende 
kracht. Hij is echter geen haar veranderd. Een verdere discussie tussen de twee pro-
tagonisten anticipeert op ironische wijze op Pentheus’ tragische lot. 

• Vierde stasimon: het koor wil dat de waanzin bezitneemt van hun Bakchische zus-
ters (de Thebaanse vrouwen op de Kithaeron) en dat zij Pentheus’ ondergang be-
werkstelligen.

• Vijfde episode: de dood van Pentheus wordt uiteengezet. Een boodschapper ver-
telt hoe Pentheus op de berg aankwam en, aangespoord door de vreemdeling, in 
de top van een (40)…............ klom om de Bakchanten beter te kunnen bespieden. 
Toen klonk er een zware donderslag en een lichtflits doorkliefde de hemel: Dionysos 
verried de aanwezigheid van de jonge koning aan de maenaden. In wilde razernij 
ontwortelden ze de boom en scheurden Pentheus aan stukken. Agaue, denkend dat 
ze een (41)................................. in de jacht had gedood, spietste het hoofd van haar 
zoon op haar (42)….................................
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• Vijfde stasimon: het koor prijst Dionysos, maar geeft toe dat het lot van Pentheus 
tragisch is. 

• Zesde episode: Agaue, nog steeds bezeten, pronkt met haar buit en vraagt om haar 
vader Kadmos te zien. Volgt een gesprek tussen vader en dochter: Kadmos probeert 
Agaue ervan te overtuigen dat ze geen leeuw, maar haar bloedeigen (43)…..............
.......................heeft vermoord. Agaue komt uiteindelijk tot inzicht en betreurt haar 
lot. Een onderbreking van ongeveer 50 verzen wordt gevolgd door de scène waarin 
Dionysos de toekomst van Kadmos en zijn vrouw (44)…................................predikt. 
Zijn goddelijkheid wordt nu erkend: ondanks de ernst van de bestraffing was deze 
geoorloofd aangezien Zeus sinds lang alle gebeurtenissen had voorspeld. 

• Exodos: Agaue en haar zusters gaan in ballingschap. Ook Kadmos verlaat Thebe. 
Het koor eindigt het stuk door te zeggen dat de wegen van de goden ondoorgronde-
lijk zijn. 
* samenvatting uit de masterproef Jonathan Dierks/dr.prof.Danny Praet

Euripides schreef de Bakchanten in (45)…..............................
De Bakchanten was het laatste deel van een trilogie, waarvan (46)…...........................
..........en het niet overgeleverde (47)…...........................................het eerste en tweede 
deel vormden.
Euripides was geen conventioneel schrijver en hij durfde weleens te experimente-
ren met dramatische structuren. Dit is echter niet het geval in de Bakchanten, in-
tegendeel. In zijn laatste werk gaat hij terug naar de klassieke indeling waarin de 
(48)….....................gevolgd wordt door de parodos. Na de eerste koorzang, volgt de 
eerste van (49)…......................episodes. Hierin zetten de acteurs het plot uiteen in 
dialoog- of monoloogvorm. De monoloog is gebruikelijk voor al te gewelddadige 
of fantastische verhalen (die konden niet op het toneel worden vertoond) en komt 
vaak voor als bodeverhaal. In de Bakchanten behoren beide bodeverhalen tot de 
kern van het plot: het eerste als sleutelelement in de verwikkeling; het tweede als 
ongeëvenaarde climax. Na iedere episode volgt er een (50)…................................
of koorzang verdeeld in strofen en antistrofen. Na de laatste (51)….................. volgt 
de (52)…........................, waarin het verhaal een laatste, concluderende ontrafeling 
geniet.  
De Bakchanten laat zich kenmerken door een structurele en linguïstische helderheid 
in het werk: de diverse machtswissels tussen de twee protagonisten (53)…...............
............ en (54)….......................bepalen niet alleen de structuur, ze worden ook nog 
expliciet onderlijnd door de letterlijke herhaling van bepaalde woorden. En er is het 
uitzonderlijk lyrische taalgebruik van het koor, dat een portret geeft van de extati-
sche religie waarvan het zelf deel uitmaakt. 
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Bakchanten laat zich moeilijk vangen in een genre. Het was tijdens de grote Diony-
sia onderdeel van de trilogie van tragedies, maar de structuur en inhoud kenmerken 
zich ook door komische elementen en zelfs verwijzingen naar het satyrspel. Het koor 
van het satyrspel bestond, evenals het koor uit de Bakchanten, uit dartelende vol-
gelingen van Dionysus. Dionysus was meer dan de god van de wijn en de roes. Hij 
was onder andere ook god van (55)....................., ….................en van het theater. Dat 
Euripides juist hem kiest als een van de protagonisten van zijn stuk kan als knipoog 
of als middelvinger worden opgevat naar de wedstrijden tijdens de grote Dionysia. 
Er zijn vele essays en onderzoeken gedaan naar waar de Bakchanten over gaat. De 
een zegt over de strijd tussen ratio en waanzin, de ander zegt over de positie van de 
vrouw en weer een ander claimt dat het over dictatuur en censuur gaat. De waarheid 
ligt in het midden, de Bakchanten gaat over al deze onderwerpen en het is aan de 
kijker om te bepalen welk thema zich naar de voorgrond dringt. 
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Wij zijn benieuwd welk thema jullie het meeste opviel en 
naar jullie visie op onze Bakchanten. 

Stuur een korte reactie en mail deze naar bettie@aluin.nl on-
der vermelding van feedback Bakchanten.

Veel plezier bij het kijken naar 

Bakchanten!


