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In zijn idealistische en bevlogen boek ‘Het is aan ons’ beschrijft Merlijn
Twaalfhoven hoe iedereen kan bijdragen aan het oplossen van wereldproblemen.
Hij stelt zich ten doel de wereld te redden en analyseert hoe het kunstenaarschap
hierbij kan helpen: kunst kan houvast bieden in onzekere tijden. Twaalfhoven
spreekt niet over een mooi afgerond kunstwerk – kunst moet open zijn – en
iedereen moet eraan mee kunnen doen. Kunst is een speeltuin, een laboratorium
voor nieuwe verbintenissen en onbevangen vragen. Het proces verloopt van
Waarnemen, Voelen, Denken naar Maken. Het komt samen in een
praktisch idealisme.
Twaalfhoven is op zoek naar ‘de verbinding van de nabijheid’.
Dat vereist een systeemverandering, een gezamenlijke toekomstvisie die op een
waarachtige manier de menselijke waarden naar buiten brengt. Een praktisch,
procesmatig idealisme.

Als componist en theatermaker organiseerde Merlijn Twaalfhoven wereldwijd
voorstellingen. Hij ging de concertzaal uit en zette de muziek midden in de
wereld. Als altviolist reisde hij in 1996 naar Bosnië, vlak nadat de vrede was
getekend. Zijn concerten werden ‘unieke ontmoetingen’. De plaats waar werd
gespeeld, werd van cruciaal belang. Hij zag wat muziek kan betekenen, al was het
natuurlijk niet voldoende om een blijvende verandering tot stand te brengen. Met
zijn werk voegt hij ‘een druppeltje toe aan een emmer die zich langzaam vult met
vrede, moed, hoop, contact en gelijkwaardigheid’. Hij maakt ons deelgenoot van
zijn reizen naar ook andere conflictgebieden waar kunst het verschil kan maken:
zoals een Syrisch vluchtelingenkamp in Jordanië, de buitenwijken van Sarajevo,
een huiskamerfestival in Jeruzalem, een oude pistolenfabriek in Zaandam,
de Carnegie Hall in New York en een VN-conferentie in Alpbach, waar de
kunstenaar werd uitgenodigd om te praten over de rol van kunst bij het halen van
VN-doelen. De ontmoeting leidde helaas niet tot een concreet vervolg.
Het maken van kunst is vooral uitbesteed aan professionals, aldus Twaalfhoven.
We lijken het vermogen te verliezen om zelf emoties, twijfels en dromen tastbaar
te maken en vertraging te creëren. Maar schoonheid en verwondering verdienen
een plek in ons leven.
Iedereen heeft een kunstenaar in zich, vrij vertaald naar Joseph Beuys. We
hebben een ‘kunstenaarsmindset’ nodig, een speelse, onderzoekende, open en
creatieve houding om bij te dragen aan een betere wereld. We hebben het
allemaal in ons om krachten te bundelen, verhalen te vertellen, en iets van
waarde te maken, tastbaar te maken wat in onszelf zit. Dan maken we het
verschil.
‘Het is aan ons’, aldus Merlijn Twaalfhoven.
Hij sluit af met wat we kunnen leren van de kerk:
Ten eerste: markeer tijd en ruimte
Ten tweede: vind je houvast
Ten derde: spreek je idealen uit
Ten vierde: doe het samen
En ten slotte: vier je voortgang!
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Merlijn Twaalfhoven is componist en oprichter van The Turn Club,
een samenwerkingsverband van kunstprofessionals, veranderaars en
bruggenbouwers. Hij werkte o.a. met Het Nationale Ballet, Toneelgroep
Amsterdam en het Kronos Quartet.
De bijeenkomst in Paradiso (d.d. 1 november 2020) naar aanleiding van het
verschijnen van het boek ‘Het is aan ons. Waarom we de kunstenaar in onszelf
nodig hebben om de wereld te redden.’:

