
Faust op zoek naar een publiek
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De voortekenen waren niet gunstig: negatieve publiciteit omgaf 
de nieuwe Faust-opvoering in het Goetheanum vorig jaar vanaf 
het begin. Er was van alles mis mee, met als resultaat dat de zaal 
elke keer minder dan de helft gevuld was. Faust – een nieuwe 
benadering mocht je het noemen. 

Niet alleen twéé doorgewinterde antroposofische regisseurs, 

een voor het toneelspel en een voor de euritmie, maar ook een 

derde, uit de Zwitserse theaterwereld. Geen vast ensemble, 

maar een kort tevoren samengestelde groep die zich moest vin-

den. En een volledig nieuwe enscenering, na zo veel jaar: decor, 

licht en kostuums. Naast euritmie ook met zang, dans en muziek 

in allerlei stijlen. De opvoering van Faust 1 en 2 duurt in totaal 

zeventien uur, verdeeld over vier dagen. Welk publiek kan dat 

tegenwoordig nog opbrengen, qua tijd, geld, energie, aandacht?

En dan het verhaal zelf. Hoe ingewikkeld en onnavolgbaar is de 

ten tonele gevoerde Faustbiografie van twee eeuwen geleden? 

Bovendien in een idioom dat zelfs voor een Duitstalige niet 

eenvoudig is. Kortom, je bedenkt je wel drie keer voordat je als 

Nederlander de Faust in Dornach bezoekt. Niettemin was er een 

hele groep landgenoten aanwezig, in ieder geval eind juli bij de 

tweede van de drie Faust-Tagungen. En wat waren ze allemaal 

laaiend enthousiast, zonder uitzondering! Hoe kan dat?

Deze Faust is duidelijk op zoek naar een publiek dat hem kan 

waarderen. In een hoogstnoodzakelijke modernisering, want 

je kunt niet eeuwig de enscenering van twintig jaar of langer 

geleden blijven spelen. Hoe begrijpen wij Faust nu, is de vraag, 

en wat Steiner over hem op het toneel onthuld heeft? Want dat 

moet natuurlijk leidraad blijven, en dat doet het ook.

Probleemloos ging het niet. Naar de kritiek werd geluisterd en 

vele gesprekken werden gevoerd. Er was in mei zelfs een open 

discussieronde met het publiek. Rollen werden (deels) gewisseld 

of vervangen, juist ook in de hoofdrollen. Er waren überhaupt 

twee Faust- en twee Mefisto-rollen: een jonge en een oude. De 

toegangsprijs kon worden verlaagd, mede dankzij een aantal 

fondsen. Toch kwam van tevoren van hogerhand het besluit dat 

het tweede seizoen van deze Faustopvoering meteen de laatste 

zou zijn. Zoiets is voor een spelersgroep absoluut geen stimu-

lans. Wat dat betreft was de opvoering een echte Faustkwestie: 

vallen en opstaan.

Wat merkten we ervan, wat zagen we op het toneel? We zagen 

daar veel, heel veel, maar merkten niets van de narigheden. Inte-

gendeel, vooral in de grote scènes met razend moeilijk ensem-

blespel, zoals de Walpurgisnacht en het keizerlijk paleis, konden 

we helemaal voor ons zien wat er gebeurt, hoe de mensen en 

wat zij doen op elkaar betrokken zijn. Alsof de spelers een een-

heid vormden en volledig op elkaar ingespeeld waren. Sterk was 

de interactie met de muziek, met soms ongewone geluidseffec-

ten, die echter het spel optilden. Idem dito voor licht en decor. 

Wat was er veel te zien en te beleven!

En al was niet alles even goed te volgen of te verstaan, zeker 

wanneer je middenin de zaal zat, de beruchte plek vanwege 

de slechte akoestiek. Maar de grote lijn werd duidelijk in beeld 

gebracht, de belevenissen en ervaringen van Faust met zijn dub-

belganger kwamen in een groots perspectief te staan. Zonder 

sentimenteel of moralistisch te worden. De ronkende spraakvor-

ming met gevaar voor leegte werd achterwege gelaten, om het 

gesprokene te vullen met realiteit en echte eigen ervaringen. 

De ene keer lukte dat beter dan de andere, maar de poging was 

er. En juist dat pogen is Faustiaans en dat werd bijzonder sterk 

gewaardeerd.

Faust heeft echt een nieuw publiek nodig. Maar waar is dat te 

vinden? Zal een nieuw seizoen echt worden overwogen?
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