De Stem van de Stilte:
de wereld achter het werk
deel 1I: analyse van de tekst van de Stem
– Ingmar de Boer

Dit is het tweede deel van een
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dat 120 jaar geleden De Stem van de
Stilte geschreven werd.
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In het eerste deel van dit artikel hebben
we de totstandkoming bekeken van De
Stem van de Stilte, (hierna ßde Stemû).
We hebben vluchtig bekeken of er misschien sprake kan zijn geweest van een
proces van ge‹nspireerd schrijven. Als we
er vanuit gaan dat de tekst van de Stem
niet het creatieve product is van de geest
van HPB zelf, hetgeen ze ook stellig beweert, blijft de vraag prangen waar we
dan precies naar een originele tekst zouden moeten zoeken. Om wat dichter te
komen bij een antwoord op deze vraag
kunnen we proberen in kaart te brengen
waar de Stem eigenlijk over gaat, en waar
de thema's en gebruikte terminologie
vandaan komen.
In het eerste deel hebben we vervolgens
de tekst ingedeeld in 39 korte verhandelingen met elk een eigen afgerond thema.
We kunnen nu de in de tekst gebruikte
technische termen bij elk van deze stukken gaan invullen, met het doel een beter
beeld te krijgen van de denkwereld van
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de Stem. Zo komen we tot het volgende
overzicht, aan de hand waarvan we ons
onderzoek kunnen voortzetten.
De technische termen
In de eerste kolom van deze tabel zien we
weer de indeling in voorwoord plus de
drie fragmenten. In kolom 2-5 zien we de
39 ge‹dentificeerde korte verhandelingen,
elk met hun thema, en de nummers van
de aforismen uit de Nederlandse editie en
de noten die daarbij horen.15 In kolom 6
vinden we bij elk van de verhandelingen
de technische termen die in de aforismen
worden gebruikt, gevolgd door de termen
die voorkomen in de bijbehorende noten.
In de laatste kolom vinden we hierbij een
aanduiding van de verschillende denkrichtingen waaruit de technische termen
afkomstig zijn. Sommige termen zijn
uiteraard in meerdere van deze denkrichtingen onder te brengen, terwijl andere
uniek zijn voor ‚‚n bepaalde richting.
Deze laatste zijn voor ons natuurlijk het
meest interessant, omdat we daarin directe aanwijzingen kunnen vinden omtrent
de denkwereld van de Stem.
De denkrichtingen die we vinden in de
laatste kolom, vallen grofweg uiteen in
drie hoofdrichtingen, te weten het hindoe‹sme, het boeddhisme, en ßmoderne
theosofieû. De theosofie had ten tijde van
het schrijven van de Stem al enigszins
een eigen vaktaal ontwikkeld, die vooral
gebruik maakt van oosterse termen, maar
waarin ook veel begrippen voorkomen uit
de westerse filosofie (geest, ziel, Ego,
etc.) en natuurwetenschappen (aether/
ether, materie, fysiek, etc.) en het westerse occultisme (astraal, aura, etc.), en termen die door HPB of andere theosofen
zijn ge‹ntroduceerd. De begrippen Zelf en
Ego worden nu ook buiten de theosofie
veel gebruikt, bijvoorbeeld in bepaalde
richtingen van de psychologie, maar de
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psychologie als wetenschap ontstond
nagenoeg parallel met de theosofische
beweging en daaraan konden theosofen
ze dus nog niet hebben ontleend. Voor
het gemak scharen we die termen hier
onder de noemer ßmoderne theosofieû.
Overigens, de verwijzingen naar ma‡onnieke symbolen laten we hier buiten beschouwing, aannemende dat deze niet
met de brontekst te maken kunnen hebben.
Bij het verbinden van een denkrichting
met een term moeten we, om een juist
beeld te krijgen, bij elke term de meest
ruime context kiezen waarbinnen de term
voorkomt. Het hindoe‹sme bijvoorbeeld,
omvat een groot gebied waarbinnen veel
verschillende subreligies bestaan. De
meeste van de technische termen in de
Stem zijn echter afkomstig uit het boeddhisme en omdat het boeddhisme is ontstaan in een samenleving waar op dat moment het hindoe‹sme al in volle bloei
was, vinden we de belangrijkste concepten uit het hindoe‹sme ook terug in het
boeddhisme. Het noordelijke boeddhisme, het mahàyàna-boeddhisme, is op zijn
beurt weer ingebed in het boeddhisme als
geheel en als we de structuur van deze
steeds specifiekere denkrichtingen verder
volgen, kunnen we op die manier een zo
nauwkeurig mogelijk beeld vormen van
de wereld achter de Stem.
In de tabel met technische termen kunnen we in totaal dertien verschillende
denkrichtingen onderscheiden, die hieronder met hun onderlinge relaties in een
diagram zijn gezet.
Het hindoe‹sme
Aan de basis van het schema vinden we
het hindoe‹sme, waarbinnen het ÷aivisme
een richting is waarin de god øiva centraal staat. Dit laatste ontstaat pas ver na
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het opkomen van het boeddhisme en
wordt in de Stem slechts ‚‚n keer genoemd in de noten. Het valt overigens
wel op dat het hindoe‹sme in onze tabel
het meest voorkomt in het eerste fragment. De mantra aan het eind van het
eerste fragment, ßoü tat satû, is de belangrijkste mantra van het hindoe‹sme.
Het thema van nàda, het geluidloze geluid, de ßstem van de stilteû, is een thema
dat oorspronkelijk uit het hindoe‹sme
(mãmàüsà) komt en is overgenomen in
de boeddhistische tantriek. De verbinding
met de verschillende bewustzijnstoestan200

den, waakbewustzijn, droom, diepe slaap
en de vierde toestand, en met de vier
fasen van het woord AUý (of oü) zijn
thema's die al in het hindoe‹sme bestonden.
Het mahàyàna-boeddhisme
Het verschijnen van de Boeddha Gautama
rond 560 voor Christus markeert het begin van het boeddhisme. Deze eerste
impuls wordt in het latere boeddhisme
wel aangeduid als ßde eerste wenteling
van het wiel van dharmaû. De voornaamste geschriften die hieruit voortkomen
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werden samengebracht in de Tipiñaka. De
belangrijkste versie van de Tipiñaka is de
Pàëi-canon, geschreven in het Pàëi, een
oude Indiase taal die ontstaan is uit een
variant van het nog oudere Sanskriet.
Deze Pàëi-canon is gefixeerd in het jaar
250 voor Christus. De vier edele waarheden en het achtvoudige pad vormen de
kern van dit oorspronkelijke boeddhisme
dat later het hãnayàna-boeddhisme, of het
zuidelijke boeddhisme zal worden genoemd.
Binnen het oorspronkelijke boeddhisme
groeit rond 100 voor Christus een nieuwe
impuls, de zogenaamde tweede wenteling
van het wiel, waarin het begrip ßleegteû
(÷ånyàta) centraal staat, en de relativiteit
van dat wat vorm heeft. In de richting die
hieruit voortkomt, vinden we de
pàramità's, die in de Stem voorkomen in
fragment III als de sleutels tot de zeven
poorten. Er ontstaat een nieuwe verzameling geschriften in het Sanskriet, de
praj¤àpàramità-literatuur, waartoe onder
andere de bekende Hart-såtra en Diamant-såtra behoren. Deze richting wordt
pàramitàyàna genoemd. In het
pàramitàyàna vinden we ook het ideaal
om in verlichte toestand de verlossing van
alle levende wezens te willen bewerkstelligen, alvorens definitief toe te treden
tot nirvàõa. Deze toestand wordt genoemd de bodhisattva-staat en wordt wel
gezien als het belangrijkste concept binnen het mahàyàna. Dit is ook het belangrijkste begrip in de denkwereld van de
Stem.
Màdhyamika en yogàcàra
Een derde impuls, aangeduid als de derde
wenteling van het wiel van dharma, heeft
het begin van zijn invloed rond 100 na
Christus en heeft als centrale concept de
absolute realiteit (paramàrtha). Cruciaal
voor deze derde wenteling is de LotusTheosofia 110/5 · oktober 2009

såtra (Saüdhinirmocanasåtra), waarin
onder andere de boeddha-natuur wordt
gepresenteerd, de aanleg die in de aard
van ieder mens aanwezig is om uiteindelijk tot een boeddha te kunnen worden.
In het mahàyàna-boeddhisme ontstaan
twee hoofdrichtingen, màdhyamika en
yogàcàra, met elk een verschillend
standpunt met betrekking tot de absolute
realiteit. 16
De yogàcàra's stellen dat er geen basis
van objectiviteit bestaat onafhankelijk
van het bewustzijn van de waarnemer,
maar dat de objectiviteit altijd in wisselwerking is met een subject. De absolute
realiteit bestaat alleen waar die wisselwerking geheel ophoudt, in het universele
zelf, door hen genoemd àlaya. Dit begrip
àlaya is uniek voor het yogàcàragezichtspunt.
De màdhyamika's stellen daarentegen
dat de absolute realiteit niet bestaat en dat
we ons juist in het erkennen van de afwezigheid daarvan, bewust kunnen worden
van de absolute realiteit. Objecten bestaan onafhankelijk van het bewustzijn
van de waarnemer, maar bevatten geen
absolute realiteit. De prasaïga-richting
binnen de màdhyamika zegt bovendien,
dat bij analyse blijkt dat objecten helemaal niet bestaan, dus ook geen relatieve
realiteit bevatten.
De belangrijkste denker in de
màdhyamika-richting is Nàgàrjuna, geboren rond 200 na Christus, in de tegenwoordige Indiase deelstaat Andhra
Pradesh. Hij wordt gezien als degene die
het probleem van de absolute en relatieve
realiteit binnen het mahàyàna-boeddhisme onder de aandacht heeft gebracht.
De belangrijkste denker in de
yogàcàra-richting is Asaïga, naar
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schatting geboren rond 350 na Christus,
in Puruùapura, de tegenwoordige stad
Peshawar in het noorden van Pakistan.
Hij wordt algemeen gezien als de stichter
van de yogàcàra-school. Hij schreef onder andere de Yogàcàrabhåmi (een tekst
over de stadia van het pad van bevrijding) en - ge‹nspireerd door Maitreya de zogenaamde ßvijf boeken van Maitreyaû (Tibetaans byams pa'i chos lnga).
Zowel Nàgàrjuna als Asaïga wordt
genoemd in het voorwoord van de Stem.
In het voorwoord wordt verder gezegd dat
de Gulden Voorschriften ßgewoonlijk
worden bewaard op de altaren van de
tempels, verbonden aan de centra waar de
z.g. `beschouwende' of Mahayana (Yogacharya)- scholen gevestigd zijn.û Dit lijkt
een concrete aanwijzing te zijn, die ons
op het spoor zou kunnen zetten van de
vindplaats van de Voorschriften.
Vajrayàna
Een verdere fase van ontwikkeling in het
mahàyàna-boeddhisme is het vajrayàna,
door sommigen bestempeld als een vierde
wenteling van het wiel van dharma. Deze
esoterische richting kenmerkt zich met
name door het gebruik van technieken die
het bewustzijn en zijn inhouden rechtstreeks be‹nvloeden, waaronder het toepassen van mantra's, ritueel en symbolentaal, maõóala's en identificatie- en
disidentificatietechnieken. Het vajrayàna
bevat veel elementen van het sjamanisme,
de religie die voor het ontstaan van het
hindoe‹sme en boeddhisme op het gehele
Eurazische continent en ver daarbuiten in
allerlei verschillende vormen heeft
bestaan. Ook binnen het hindoe‹sme,
jainisme, tao‹sme en het Japanse
boeddhisme vinden we in meer of mindere mate nog trekken van het sjamanisme. Vajrayàna-boeddhisme bestaat zowel
in de màdhyamika- als de yogàcàra202

scholen, hoewel door ori‰ntalisten in de
tijd van HPB - waarschijnlijk ten onrechte - met name yogàcàra werd gezien
als een mystieke richting. 17
De allerhoogste Boeddha (àdibuddha)
heeft in de verschillende vajrayàna- inwijdingsscholen verschillende benamingen, maar de namen Vajradhara (drager
van de diamant) en Vajrasattva (de diamantziel) zijn uniek voor het vajrayàna.
Vajradhara wordt door HPB verbonden
met ßeerste aspectû en Vajrasattva met het
tweede. In de Stem treffen we Vajrasattva, de diamantziel, aan in de veertiende korte verhandeling. In datzelfde
gedeelte vinden we een andere verwijzing
naar het vajrayàna, namelijk in de yogi
van de tijdcirkel (ßTime's Circleû). Hierin
ligt een oppervlakkige verwijzing naar
Kàlacakra (letterlijk tijdcirkel), de voornaamste van de vajrayàna-scholen. Het
concept van de àdibuddha is met name
aanwezig in de Kàlacakra-cultus. Behalve
deze en nog enkele andere oppervlakkige
verwijzingen is er inhoudelijk niet veel
van het vajrayàna terug te vinden in de
tekst van de Stem. Geen van de korte
verhandelingen heeft een thema dat specifiek is voor het vajrayàna-boeddhisme.
In De Geheime Leer zegt HPB over
àdibuddha: [het] is een begrip dat werd
gebruikt door Aryàsangha in zijn Geheime verhandelingen, en tegenwoordig
wordt gebruikt door alle mystieke noordelijke boeddhisten. 18 In de wetenschappelijke wereld is niets bekend over deze
geheime verhandelingen van Asaïga,
waarover HPB spreekt, maar in de Indiase traditie wordt Asaïga wel verbonden
met de opkomst van het vajrayàna-boeddhisme, en wordt hij gezien als de auteur
van de oudste tekst van de boeddhistische
tantra's, de Guhjasamàjatantra.19
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Met betrekking tot het vajrayàna kunnen we verder nog opmerken, dat in De
Geheime Leer de dhyàni-boeddha's een
belangrijke plaats innemen. De oorsprong
van dit concept lijkt te liggen in de
Guhjasamàjatantra.20 De dhyàni-boeddha's zijn echter zo populair geworden in
het mahàyàna-boeddhisme, dat we eigenlijk niet kunnen zeggen dat het een concept is dat specifiek is voor het vajrayàna.
In ons overzicht van de Stem komen deze
slechts eenmaal voor (als ßdhyàni'sû). De
term dhyàni-boeddha's, boeddha's van
meditatie, is overigens vooral in gebruik
is bij westerse onderzoekers. In plaats
daarvan heten ze bijvoorbeeld in de
Guhjasamàjatantra de vijf tathàgatha's:
zij die de stroom zijn overgegaan, oftewel
bevrijding hebben bereikt.
In de geschiedenis van de theosofie
spelen de dhyàni-boeddha's een grote rol
omdat ze de boeddhistische variant zijn
van de zeven beginselen, die de ruggengraat vormen van het theosofische gedachtegoed dat onder andere via HPB
door de mahàtma's naar voren werd gebracht. We kennen ze ook als de zeven
stralen, de hemelse mensen, en de
dhyàn-chohans, de primordiale zeven,
goddelijke zonen, planeetgeesten, rectores mundi, elohim, aartsengelen, lha,
manasaputra's, agniùvàttà's, enzovoort.
Dat het begrip van de dhyàni-boeddha's
in de belevingswereld van de mahàtma's
een zekere rol moet hebben gespeeld,
kunnen we ook afleiden uit de aanwijzing
in HPB's beschrijving van de ßtempel van
de panchen lamaû, waar ze naast de aanwezigheid van mahàtma M., ook de mantra van de vijf dhyàni-boeddha's noemt,
ßoü traü àþ hrãþ håüû. 21
Afsluitend kunnen we over het vajrayàna-boeddhisme zeggen: de denkwereld
van de Stem vooronderstelt het bestaan
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van de vajrayàna-traditie, maar is zelf
niet een vajrayàna-geschrift.
Het Oostaziatische boeddhisme
Het boeddhisme is dan in het begin van
de zesde eeuw door de monnik Bodhidharma naar China gebracht, van waaruit
het mahàyàna-boeddhisme zich verder
door Oost-Azi‰ heeft verspreid. In China
hebben zich een zestiental scholen ontwikkeld, waarvan er veertien worden
ingedeeld in twee groepen van zeven, de
exoterische en esoterische scholen, de
ji…o m‚n en zºng m‚n, die model staan
voor HPB's leer van het oog en de leer
van het hart, de ßtwee padenû, in de Stem
gespeld als kiau men en tsung men.22
HPB baseert zich wat betreft het Chinese
boeddhisme met name op het werk van
Edkins. De zºng m‚n, de esoterische of
ßcontemplatieve scholenû, door HPB
genoemd in het voorwoord van de Stem,
worden door Joseph Edkins gezien als
vertegenwoordigers van de leer die door
Bodhidharma naar China werd gebracht.23 HPB noemt deze richting de
dan, dzyàn of zen, of kortweg ßesoterisch
boeddhismeû.
In de Stem vinden we een aantal termen uit het Chinese boeddhisme. De
spelling daarvan komt overeen met die in
het werk van Edkins. Steeds gaat het
echter om concepten die ook al in het
eerdere boeddhisme voorkomen, afgezien
van de ji…o m‚n en zºng m‚n. Het Oostaziatische boeddhisme wordt verder alleen aangestipt. Er komen dus verder in
de Stem geen concepten voor die specifiek zijn voor deze vormen van boeddhisme, maar het gebruik van de Chinese
begrippen doet wel vermoeden dat het
gedachtegoed van de Stem tenminste ook
in China een voedingsbodem moet hebben gehad.
(wordt vervolgd)
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