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Het is de rol van de muzen om de heldendaden van de Goden te bezingen. Dat maakt ze tot zoiets als de 
eerste toeschouwers. Daar staan ze dan, dat denk ik me in, klaar voor hun eerste bijdrage. Wat gebeurt er 
dan precies? Ze zijn ontvankelijk voor het spel van de Goden. Het raakt ze. Het speelt zich, als we wat 
langer kijken, in hen af. Het is vreemd, maar wekt ook vrijwel gelijktijdig resonans. Ze ademen de 
inspiratie als het ware in. Bij de uitademing komt dat wat ze geraakt heeft eruit als een lied. In en door de 
muzische activiteit krijgt het spel een toenemende verscheidenheid en groeit de gedeelde betekenis. De 
muzen voeren het spel op. In de uitvoering wordt duidelijk waar het over gaat. “Wat was het waar we zo 
door geraakt zijn?” “Wat was het dat ons zo inspireerde?” De muzen zetten zich aan de hervertelling en 
heropvoering van wat ze raakte, heel uiteenlopend in hun aanpak. Van tragedie tot geschiedschrijving en 
van erotische poëzie tot sterrenkunde: de oorspronkelijke inspiratie krijgt in allerlei toonaarden vorm en 
betekenis. Daarin komen de vervoering van het geraakt zijn en de inzet om er een openbare vertoning van 
te maken bij elkaar. In de opvoering is het alsof de vierde wand neergaat. Het publiek raakt nu ook 
geïnspireerd. Het spel speelt zich in hen af. De inspiratie is niet alleen meer van de muzen, maar stroomt 
door naar een breder gehoor. Muzen staan precies op het scheppende expressieve moment van de 
hermeneutische cirkel. Ze zijn de toeschouwers die opvoeren. In hen speelt het spel van de Goden zich af, 
maar ook door hen. Ze houden dat niet voor zichzelf, maar geven dat op hun beurt door aan de 
toeschouwers die zich verzameld hebben. Ze verbinden hun uitvoering en interpretatie van de 
heldendaden van de Goden weer met anderen, die nu op hun beurt de toeschouwers zijn. Ze zijn daarmee 
in verbinding. En in dat verbinden ontstaan nog weer meer gedeelde betekenissen en grotere vormen van 
gemeenschappelijkheid. Muzen laten zien hoe het werkt om aan publieke waarden bij te dragen. Hun heen 
en weer bewegen tussen de openheid om geraakt en geïnspireerd te worden en het openbaar maken 
daarvan door er een werk van te maken is daar de grondstof voor. 


