DE CRISIS BINNEN DE CRISIS
Het woord “crisis” is afgeleid van het Griekse werkwoord voor “richten, oordelen”.
Zo bezien, is een crisis een “moment van de waarheid”, waarop een beslissing moet
worden genomen die van grote invloed is op de toekomst.
1 – De geldcrisis komt voort uit een cultuurcrisis.
2 – Cultuur is een ordening van morele en esthetische waarden.
3 – Die ordening uit zich in een samenbindende gezindheid. - Die ontbreekt in ‘Global
village’
1
In de ban van de begeerte

De jongste geldcrisis werd door de Engelse socioloog Lord Ralf Dahrendorf
spontaan omschreven als “een fiasco van de vrijheid”. Hij oordeelde: “Tot de vrijheid
behoren nu eenmaal crises van de vrijheid.”1 […?]
In werkelijkheid heeft het echec van deze herfst laten zien dat vrijheid op de markt
alvast geen heil brengt, eerder onheil. Er moet orde heersen boven het vrije spel.
Alles in het heelal is geordend…
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Internationale Organisatie
van de Arbeid (ILO) hebben gokkende bankers onder de bankiers minstens twee
biljoen euro verloren, het vertrouwen in de bancaire zeden en gebruiken in het
grootste casino van de wereldgeschiedenis verspeeld en daardoor een economische
recessie veroorzaakt met onvoorspelbare gevolgen voor het welzijn van de rijke en
arme volkeren. Naar huidige verwachtingen staan twintig miljoen banen staan op de
tocht. Het economisch onmisbare systeem van particuliere creditverlening is verlamd
sinds creditbanken zijn geschrokken van hun eigen onbetrouwbaarheid.
Hulpeloos toeziend hoe in augustus 2008 de beurskoersen op Wall Street instortten,
zuchtte een verbouwereerde makelaar: "The world as we know it is going down.”2
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Wat spetterende koersgrafieken op de monitors lieten zien was – zoals zo vaak bij
ingewikkelde gebeurtenissen - het gevolg van een enkele oorzaak: begeerte.
[Volgens neurowetenschappers van Stanford komt begeerte voort uit het
neurale beloningssysteem van de hersenen. Het systeem prikkelt maar mist
prudentie. ]3 De schrijver Tommy Wieringa spreekt van de “dynamica van de
begeerte'. Begeerte is het stuwende principe zonder welke de mensheid
hoogte- noch dieptepunten zou kennen. Het is zowel een scheppende als een
vernietigende kracht, een bron van lijden en genot, en strekt zich uit over alle
terreinen van het menselijk handelen.4
•

Bahá’u’lláh spreekt van “wereldse begeerten” die tegen de krachten van de
hemel ingaan. De mens kan ook naar hogere waarden verlangen om zich
verrijkt te voelen. – Bahá’ís geloven dat Bahá’u’lláh de Geest verwoordt
waaruit het levende Universum is voortgekomen. Absolute Intelligentie
communiceert door middel van geladen woorden met de relatieve
intelligentie. Het verschijnsel heet ‘openbaring’ en verloopt via een mens
tussen hemel en aarde – de avatar, de messias – een Manifestatie van God.

•

Dat speelt in onze tijd. De jongste theofanie (godverschijning) gaat met
apocalyptische schokken gepaard omdat er een nieuwe fase begint in de
geestelijke evolutie van het verschijnsel Mens – de era van een hemel op
aarde.

Drie ideologieën – allen uit de 19e eeuw – zijn menselijke pogingen om de wereld te
verbeteren. De laatste ervan – het kapitalisme – verkeert is een historische crisis.
Decennialang is de samenleving in de ban van de ‘winstmaximering’. Daar moet
alles voor wijken – Bert Brecht, Dreigroschenoper: “Eerst kommt das Fressen, dann
kommt die Moral”. Alle bedrijvigheid draait om Mammon, het Gouden Kalf van
vergankelijke rijkdom. Via het worldwideweb bloeit de windhandel in afgeleiden van
de afgeleiden van inbeeldingen. [Tot de ondergang van de zakenbanken Lehmann
Brothers en Merri Lynch in New York en hun domino-effect.
Ook de overheid heeft het profijtbeginsel omarmd en ermee haar aanzien op spel gezet
als hoogste dienende instantie van de samenleving. In Nederland (zoals elders)
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worden openbare nutsbedrijven verzilverd en op winstbejag losgelaten. Gemeenten
en provincies hebben met belastinggeld in buitenlandse casinobanken gespeeld – en
verloren.
De burger ervaart zich meer en meer als consument van de staat, is op zijn beurt op
voordeel uit en voelt zich als kiezer niet werkelijk betrokken. 5 Veel resigneren en
burgers vervreemden van de politiek. Verkiezingen verlopen lamlendig; de opkomst
bij Europese verkiezingen ligt in Nederland bij hooguit veertig procent van het
electoraat.6.
•

[Het zou anders moeten. Mensen verlangen naar leiding, naar hoop. De
verkiezing van Barack Obama tot president roept ook buiten de Vernigde
Staten zoveel blijdschap op dat het weekblad “Der Spiegel” de zwarte man
op de voorpagina zet – als “Weltpräsident”. Voor het eerst in generaties is
er ineens dat verlossende gevoel van eensgezindheid dat verbindt waar
meningen anders verdelen.

In het bewustzijn van samenhorigheid ligt de kans op verlossing uit een historische
confrontatie met wat de Britse historicus Bernard Wasserstein onlangs “de leegte van
het liberalisme” heeft genoemd. “Er is niets wat die leegte kan vullen. Neem
bijvoorbeeld (de verloren) religieuze waarden. Ook als je niet religieus bent, moet je
concluderen dat er geen alternatief voor in de plaats is gekomen. Daar zullen we mee
moeten leren leven,” aldus Wasserstein in een interview met dagblad ‘Trouw’.
Geen alternatief – zoals Wasserstein denkt? - Hij heeft een standaardwerk
geschreven over de twintigste eeuw in Europa: ”Barbarij en beschaving” waarin hij
pleit voor een wereld die de teloorgang van onze culturele waarden te boven komt
door een groeiend gevoel voor een gezamenlijke bestemming van de mensheid.7
Maar wie of wat kan die gezindheid opwekken – zodat het mensen weer hun plaats
kennen? Deemoedig onder God, gelijkwaardig te midden van allen op aarde. Bahá'ís
denken dat alleen de Geest Gods harten kan veranderen en dit ook massaal zal gaan
gebeuren. Arnold Toynbee, een duider van de geschiedenis van groot aanzien (†
1975, verwacht in dit verband een synthese van de wereldreligies. Aan het Meer van
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Michigan zag hij de eerste tempel van de bahá'ís op het westelijk halfrond, voor hem
“een teken van de toekomst”.8
•

[De bahá'í-religie draait om één God, één wereld, één mensheid. – Een
nieuwe, uiterste universaliteit die allen omsluit die leven.]

Volgens Toynbee leven wij in een drempeltijd. In de wereld heerst decadentie – het
woord komt van ‘abcadere’, Latijn voor ‘vallen’, duidt op een neergang van de
gecultiveerdheid, van het verfijnde, ook het moreel zuivere. Maar wij weten uit de
geschiedenis dat achter de drempel van het heden een morgen ligt, een opgang. En
de historicus Toynbee oordeelt dat religie de voornaamste drijfveer is geweest van de
metamorfosen van de mensheid.
Kenmerkend voor een beschaving is een zedelijk overwicht van het wij op het ik.
Beschaving onderdrukt onze natuurlijke impulsen, voedt het individu op tot
eerbiedigheid. Waar die kracht zo verzwakt is als in onze tijd neemt het ego de
overhand en demonteert de wereld. Ook hebzucht is ineens geen schande meer.
Vroeger kende de westerse mens Zeven hoofdzonden tegen God, waaronder
hoogmoed, onmatigheid of luxuria, de ongeremde lust.
Voor Paulus was hebzucht “niets anders dan afgoderij (Col. 3.5). En de apostel Petrus
heeft een vooruitziende blik gehad: “Gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen
met misleidende verhalen, maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang laat
niet op zich wachten.” (2 Petr. 2.3)
Het materialisme ontkent de realiteit van een realiteit boven de realiteit. Maar er
bestaan ogenschijnlijk ook natuurwetten voor de innerlijke mens. Nu die langdurig en
grootschalig zijn overtreden reageert het mensensysteem. In die zin is de crisis van
onderling vertrouwen in de geldwereld slechts het symptoom van een veel grotere
crisis van de beschaving.
Hoe eenvoudig is dan niet de wijsheid dat de mens zijn maat hoort te kennen.
“Als iemand zich met wereldse sieraden en kleding wil tooien of wil genieten van al
het goede der aarde, kan hem dit niet schaden, zolang hij niet toelaat dat er iets
tussen hem en God komt, want God heeft al het goede in de hemelen en op de aarde
beschikt voor diegenen van Zijn dienaren die waarlijk in Hem geloven.” Bahá'u'lláh
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leert dat het onmogelijk is het regelwerk te ontregelen dat de schepping beheerst,
met onszelf er middenin.

2
De fatale ideologieën
Uit verzet tegen het benauwende denken en oordelen van de kerken en de innerlijke
en uiterlijke toestanden die er het gevolg van waren, hebben mensen sinds de dagen
van de Verlichting (halverwege de 17e eeuw tot de Franse Revolutie) met het bevrijde
verstand naar nieuwe inhouden gezocht. Daar zijn rond het midden van de 19e eeuw
drie seculiere ideologieën uit voortgekomen – menselijke heilsleren. Veraf van de
circuits van London, Wenen, Parijs of Berlijn waarin die vermeende idealen
ontstonden – in Perzië – ging tegelijkertijd een spiritueel licht branden, alsof de zon
opging van een nieuwe dag. Citaat uit de Openbaring van Bahá'u'lláh:
•

Waarlijk Ik zeg u, dit is de Dag waarin de mensheid het Aangezicht kan aanschouwen
en de stem kan horen van de Beloofde.

De drie seculiere ideologieën die rond 1850 ontstonden, werden aangedreven door
intellectuele, wetenschappelijke en economische krachten – nieuwe ervaringen,
ontdekkingen, uitvindingen, de Industriële Revolutie. De mens ervoer zich als een
geweldig succes. De tijd was ineens geladen met potenties. Geleerden deden
baanbrekende ontdekkingen en openden de deuren naar een nieuwe hemel. Legers
van briljante ingenieurs schiepen steeds fantastischer technologieën. Wat toen ineens
accelereerde gaat op dit moment nog steeds door. Bahá'u'lláh legt uit dat die
kennisexplosie het gevolg is van de jongste interventie van God in de geschiedenis.
•

“Gods plan met het zenden van Zijn Profeten naar de mensen is tweeledig. Ten eerste
Om de Mensenkinderen van het duister der onwetendheid te bevrijden en hen naar het
licht van waar begrip te leiden. Ten tweede om de vrede en rust van de mensheid te
verzekeren en in alle middelen te voorzien waardoor deze tot stand gebracht kunnen
worden.

De politieke ideologieën die in hetzelfde tijdsgewricht ontstaan, hebben geen
boodschap aan religie. Twee ervan zijn in wereldhistorische barbarijen en
vernietigingen geëindigd: het kolonialistische, racistische, pseudoreligieuze
nationalisme dat met Hitler naar de afgrond leidde; en het socialisme dat met een
vreedzame internationale begon en in de mensenvretende Gulag van Stalin is

geëindigd. Alleen het vrijblijvende liberalisme is een grote ideologische catastrofe
bespaard gebleven. Maar nu banken de kathedralen zijn en bankers vermeende
hogepriesters heeft ook liberalisme ogenschijnlijk zijn tijd gehad.

Het geloof in een vrije, kapitalistische wereldorde was voortgekomen uit het
Europese rationalisme. Niet de kerk maar de menselijke rede was maatgevend, ook
in de metafysica en de moraal. Godsdiensten waren voorbijgaande historische
verschijnselen; de waarheid hadden ze niet in pacht; hun gezag stoelde op dogma’s,
niet op het Absolute, aldus de verlichte geesten in Europa.
Als in een roes van opluchting gooiden de rationalisten het kind van de religiositeit
met het badwater van de kerkelijkheid weg. Een van hen, de Schotse econoom
Adam Smith (1723-1790), schafte meteen ook de medemenselijkheid af en bedacht in
plaats ervan het kapitalistische egoïsme: het individu hoefde niets te doen voor het
“algehele geluk”, want dat was “the business of God and not of man”. Een “invisible
hand” zou ervoor voor zorgen dat persoonlijk winstbejag op grote schaal
automatisch tot welstand der volkeren zou leiden.9
Anderzijds was er een tijdgenoot van Adam Smith, de filosoof Immanuel Kant (17241804), tot de slotsom gekomen dat de mens juist wel rekening moet houden met God,
de bron van de rede en van de zedelijke wetten.10 Ook volgens de Openbaring van
Bahá’u’lláh is “de vrijheid die u baat” alleen bereikbaar door eerbied voor de wetten
Gods. Smith vond die gedachtegang “nagenoeg grotesk” maar blijkt met zijn
“onzichtbare hand” nu de risee te zijn van de ideeëngeschiedenis.
Smith werd in zijn liberalisme opgevolgd door Jeremy Bentham (1748-1832) die
verkondigde dat de mens slechts onderworpen is aan twee “soevereine meesters” –
pijn en genot. De enkeling had het recht op zoveel mogelijk genoegens en zo weinig
mogelijk leed en verdriet. Een mysterieuze Waarnemer zou vanuit een alles
overziend “panopticon” de zelfzucht in de gaten houden. Na Bentham verscheen
diens landgenoot, John Stuart Mill (1806-1873) met de leerstelling dat vrijheid het
„eerste en sterkste verlangen van de menselijke natuur“ is.11 Alles is wenselijk,
leerde Mill, wat het individu wenselijk acht. De wetgever mag slechts ingrijpen als
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de ongeremde vrijheid van de een het recht op vrijheid van de ander ernstig
belemmert. In die traditie staat in de 20e eeuw de economiefilosoof Friedrich von
Hayek (1899-1992).

Voor Hayek is de Vrije markt de best denkbare mensenwereld – een zichzelf
regulerend systeem, dankzij die omineuze “onzichtbare hand” van Adam Smith die
bij hem in een geheimzinnig mechanisme verandert – de kennis van velen die
“ergens samenkomt en aan kruisbestuiving doet”.12
Hayeks boek, “The Constitution of Liberty”, behoort tot de boeken top-10 van de 20e
eeuw13. Hij werd met de Nobelprijs voor Economie en de Presidential Medal of
Freedom van de Verenigde Staten geëerd en heeft grote invloed gehad op de makers
van de ‘neoconservatieve’, kapitalistische staatsfilosofie van Washington – het
militante, imperialistische liberalisme dat in deze najaarsdagen van president George
Walker Bush zijn ondergang beleeft.
Terwijl Oost en West elkaar tijdens de Koude Oorlog even sterk leken, sloeg het
Westen – met Amerika voorop – door de onverwachte ontbinding van de Sovjet-Unie
(1989-1991) op hol. Het goddeloze marxisme had verloren, het evangelische
kapitalisme was de winnaar van de geschiedenis. Halleluja! De politiekfilosoof
Francis Fukuyama noemde dat wonderbaarlijke moment “The End of History and
the Last Men”. De Amerikaanse marktdemocratie met haar kapitalistische idealen
werd voor Washington het model van de nieuwe wereldorde.
Washington reageerde op die roeping als een bevlogen missionaris, wilde “hearts
and minds” veroveren van niet-christelijke volkeren en trok op zijn strategische
bekeringstocht een spoor van vandalisme door Mesopotamië, de oudste culturen van
de beschaving. “Mission accomplished!” waren de onvergetelijke woorden van een
new-born president in 2003. In werkelijkheid markeert die dag in mei 2003 op de
“USS Abraham Lincoln” het begin van het einde van de droom van het kapitalisme.
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De theoloog Ton Veerkamp had die Vrije markt eerder “de god van de liberalen”
genoemd die aanbeden wordt door een nieuwe, individualistische bourgeoisie. Men
gelooft in de ‘wetten van de markt’ als waren het natuurlijke wetten van een
onnaspeurlijke oppermacht met de ‘invisible hand’ van godvader Smith. Volgens
Veerkamp is de samenleving uiteen gevallen in egocentrische fragmenten.14
Investmentbankers die op de hebzucht van miljoenen beleggers inspeelden, dachten
volgens de auteur Tom Wolfe dat ze “Masters of the Universe” waren.
In alle kapitalistische landen hebben makers van de staat jarenlang het profijtbeginsel
van het neoliberalisme omarmd en beproefde openbare systemen en staatsbedrijven
geprivatiseerd. Volgens de IJslandse schrijver Einar Gudmundsson spraken politici
over de vrije markt “zoals gelovigen over God spreken”.15
De filosoof Martin Heidegger die het “wezen der menselijke vrijheid” in de
metafysica zag, en niet in aardse zegeningen, had op late leeftijd een bang
voorgevoel over de afloop van het Avondland:“Nur noch ein Gott kann uns retten”,
zei hij.16 Na meer dan honderd boeken over de status mens en zijn wereld zag
Heidegger alleen nog een toekomst door interventie van een onbekende godheid.
* [Bahá'ís geloven dat die interventie heeft plaatsgevonden en de oorzaak is
van al wat zich sinds honderd jaar voordoet.]

3
De reddende noodzaak

Heidegger deed zijn uitspraak in 1966. De buitenwereld mocht er pas tien jaar na zijn
dood van horen – zo schokkend achtte hij zijn filosofische conclusie. Inmiddels loopt
de mensheid tegen onzichtbare wanden op.
In 2035 zullen we “twee Aarden” nodig hebben als we zo door blijven leven als tot
nu toe. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) voorspelt in het onlangs verschenen “Living
Planet Report” niet minder dan een catastrofe: “De ecologische crisis zal ons
14

Ton Veerkamp, Der Gott der Liberalen, 2005 -

15

Trouw, 16-10-2008

16

Interview, posthum, Der Spiegel 31-05-76

verscheidende malen harder treffen dan de huidige financiële crisis en vroeger of
later het welzijn en de ontwikkeling van alle naties bedreigen.”
[Als hoofdzakelijke oorzaken noemt het WWF: de onophoudelijke kaalslag van de
tropische oerwoudgordel, de toenemende emissies (nog steeds) van ‘broeikasgassen’
waardoor de temperaturen van de water- en windsystemen van de planeet
veranderen, milieuvervuiling door overbevolking en verstedelijking, overbevissing
van alle zeeën.17 ]

•

[voorbeelden….?]

Ook de politieke wereld raakt meer en meer ontregeld. De volkeren roepen om een
nieuwe orde. De wapenhandel zet tientallen miljarden om met mijnen, bommen en
vuurwapens, met terroristen, zeepiraten, moordbrigades. De militaire apparaten van
de volkeren kosten jaarlijks meer dan een biljoen dollar. De “Doomsday Clock” die
sinds 1947 aan de Universiteit van Chicago wordt bijgehouden door het Bulletin of
the Atomic Scientists staat op vijf voor twaalf voor de wereldondergang. Het risico
van het gebruik van kernwapens neemt door verspreiding toe. Ondertussen is de
macht ook van de laatste oude supermacht getaand. De Nationale Veiligheidsraad
van de Verenigde Staten van Amerika kondigt in het najaar van 2008 nieuwe tijden
aan op aarde: er vormt zich tot aan 2025 een “Transformed World”. Amerika zal daarin
niet langer een beheersende rol spelen.
Het gehele internationale systeem dat zich sinds de Tweede Wereldoorlog heeft
gevormd, zal revolutioneren, aldus het rapport. Nieuwe spelers – Brazilië, Rusland,
India en China – zullen de spelregels op aarde veranderen. De ongekende transfer
van rijkdom uit het westen naar het oosten zal blijven doorgaan. Gelijktijdig neemt
het conflictpotentieel toe, mede door politieke turbulenties in het wijdere MiddenOosten. De Amerikaanse staatsstrategen concluderen: “De wereld is nog nooit zo
complex geweest, zo snel voortbewegend en zo vol tegenstellingen als heden. 18”
Tweehonderd wetenschappers uit veertig landen hebben drie scenario’s ontwikkeld
voor de nabije toekomst ontwikkeld die hierop inspelen. Een van die blauwdrukken,
“Constant Renewal” (Blijvende vernieuwing) , beschrijft een wereld waarin de
17
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nationale overheden zich hebben gerealiseerd “dat zij blijvend moeten samenwerken
om werkelijke veranderingen te bereiken op mondiale schaal”. Volgens de
futurologen ontwerpen zij geen droomland, een “Kumbaya”. een versie van het
aarde paradijs Shangri-La, een noodzakelijke oplossing voor de volkeren.19
De politieke werkelijkheid komt langzaam aan bij wat Bahá’u’lláh heeft aangezegd in
Zijn goddelijke openbaringen. Dat gebeurde in de tweede helft van de 19e eeuw
vanuit zijn verbanningsoorden in het voormalige Osmanische Rijk. In deze
openbaringen beschrijft Hij de huidige toestand van de wereld, de uitkomst van
zware, corrigerende crises (Gods “rukwinden”) en het ontwaken van een
volkenomarmende gezindheid die past bij dit nieuwe tijdperk, de Era van Bahá.
Alle culturen hebben vanuit hun spiritueel verleden een gezamenlijke droom van de
toekomst. Die droom houdt vrede in op aarde, gerechtigheid voor ieder mens en
zeeën van kennis die de aarde bedekken als de oceanen. Die religieuze utopie blijkt
realiteit te moeten worden. Materieel is de mensheid ertoe in staat de aarde in een
fysiek paradijselijke toestand te brengen.
Wetenschap en technologie hebben sinds de jongste theofanie in het Midden-Oosten
al een nieuwe kosmos kunnen scheppen – een wereldbeeld boven tijd en ruimte in
oceanen van onvergankelijke energie.
Het is Gods wil dat de mensheid de schittering van het heelal weerspiegelt. Daartoe
behoort een menswaardige ordening, een universele beschavingen waarin mensen zo
ruim leren denken “als Gods heelal”. De condities op aarde zullen uiteindelijk allen
een materialistisch leefwijze afleren die de goddelijke schepping aantast. Wij zullen
ons leren aanpassen aan de hogere voorwaarden die mentaal aan ons worden
gesteld.
Dit is wat er in de bahá'í-geschriften staat:
… deze eeuw –de eeuw van licht– is begiftigd met weergaloze glorie en macht en verlichting. Dat
verklaart het wonderbaarlijke dagelijkse gebeuren en is de oorzaak van almaar nieuwe verbazing.
Uiteindelijk zal men zien, hoe helder de kaarsen zullen branden in een verenigde mensheid. Zie hoe
licht al doorbreekt aan de bewolkte horizon van de wereld.20
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En tot slot een passage uit de Geschriften van Bahá'u'lláh – met dank voor uw
aandacht voor hetgeen ik heb begrepen van de ondergang van wereld, het verleden,
en de geboorte van een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel:
Dit is de Dag waarin Gods meest verheven gunsten over de mensen zijn uitgestort; de Dag waarin Zijn
machtigste genade al het geschapene heeft doordrongen. Het is de plicht van alle volkeren ter
wereld hun geschillen bij te leggen en in volmaakte eenheid en vrede onder de schaduw van de
Boom van Zijn zorg en goedertierenheid te verblijven. Het betaamt hun zich te houden aan al
hetgeen in deze Dag zal strekken tot de verheffing van hun staat en de bevordering van hun hoogste
belang. […] Spoedig zal de huidige orde worden opgerold en een nieuwe in haar plaats worden
uitgespreid. Waarlijk, uw Heer spreekt de waarheid en is de Kenner van ongeziene dingen.

