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In het lentenummer van CHANGE maakte psychiater Jean-Marie Decuypere 
ons wegwijs in de basisbegrippen van het onderwerp reïncarnatie en de 
discussie daar rond. In het tweede deel van het interview legt hij uit 
waarom reïncarnatie voor steeds meer mensen vanzelfsprekend wordt en 
gaat hij dieper in op de verschillende onderzoekspistes, zowel in het 
Westen als in het Oosten*.  

 
________________ 

 
 

Reïncarnatie: de evidentie 

 

 
Geloven in reïncarnatie is één ding, maar heeft men ook een idee hoe dat 
reïncarneren in zijn werk gaat? 
Believers nemen aan dat bij een sterfervaring je identiteit wordt opgenomen als 
deelpersoonlijkheid in de totaliteit van je ziel, en dat bij een volgend leven je 
incarnerende ziel aangetrokken wordt tot een embryo waarvan genetica en 
omgeving(sfiguren) passen bij het levensplan van je ziel en het zich daarbij af te 
wikkelen karma. De herinnering aan een vorig leven is daarbij hooguit een onduidelijke 
gevoelsecho, net zoals je op een overspoeld cassettebandje soms vage resten kunt horen 
van een oude, vorige opname. Door de meeste mensen worden die vorige levensecho’s 
niet eens opgemerkt, ze verzinken in het achtergrondgeruis van het bewustzijn.  
Het brein is doorgaans ook niet in staat om chronologische detailinfo van vorige levens 
bewust op te roepen want de nieuwgeboren mens heeft uiteraard ook een nieuw hoofd 
en daar zit die oude vorige levensinformatie niet in, toch niet op dezelfde gemakkelijk 
toegankelijke manier als het biografisch geheugen van het nieuwe leven. Je herkent dus 
niet alleen je gereïncarneerde opa niet meer, de man (of vrouw) in kwestie weet zelf ook 
niet meer dat hij (of zij) je geliefde opa is geweest. Hooguit stellen jullie samen vast dat 
het om onverklaarbare redenen bijzonder goed klikt tussen jullie beiden.  
Praktisch gezien betekent dit dat iedereen telkens opnieuw start met een nagenoeg 
compleet geheugenverlies voor vorige levens. 
 

Wie heeft daar wat aan? 
Die onwetendheid heeft aanvankelijk alleen maar voordelen: je kan telkens opnieuw 
beginnen met een propere lei zonder bewust al te veel gehinderd te worden door de 
naweeën van trauma’s en mislukkingen uit het verleden.  

 

*gepubliceerd in CHANGE, jaargang 3, nummer 2, zomer 2012, p.20-23 



De gevolgen, de lasten en de uitdagingen zijn er natuurlijk wel, maar die wijt je dan 
uitsluitend aan onvoorspelbare externe factoren, wat niet wegneemt dat je er mee 
omgaat, ze verwerkt en er het beste van maakt, of soms ook niet…  Zo gaat ieder zijn weg, 
onbewust mee opruimend wat uit het verleden komt en bouwend aan zijn nabije en 
verre toekomst.  
 
Hoe kom je er dan ooit achter? 
Net zoals je niet kan blijven pizza’s bestellen om nadien de restjes en de lege dozen in je 
keuken te laten rondslingeren, zo begint na verloop van veel tijd het verlangen te 
groeien om wat meer orde te scheppen in je innerlijke keuken en oude vorige 
levensballast versneld op te ruimen. De onwetendheid die bij de start van je 
incarnatiecyclus een zegen was, wordt dus op termijn steeds hinderlijker. Je wil 
doorschouwen wie je bent en wie je (ziel) vroeger was en daarom verscherp je 
gaandeweg de antennes van je innerlijk waarnemingsvermogen. Dat is niet altijd een 
vrolijke periode want hoe meer de mist optrekt hoe duidelijker je het eigen aandeel 
herkent in wie je bent en wat je overkomt. Al bij al een ontnuchterende vaststelling. En 
niet alleen wie rommel maakt, maar ook wie grondig opruimt, kan zijn huis soms danig 
overhoop zetten… Er zijn natuurlijk ook voordelen verbonden aan een grote 
schoonmaak. 
 
Zoals? 
Mensen die versneld hun karmische lijnen schoonmaken, stellen vast dat hun kracht en 
helderheid toenemen, ze meer kunnen genieten van (heel) oude vriendschappen en ze 
een breder zicht krijgen op de terugkerende sterke en zwakke punten doorheen hun  
totale levenstraject, waardoor ze beter weten wie ze wezenlijk zijn en wat hen nog te 
doen staat.  
 
Je suggereert dat we er vroeg of laat allemaal achter zullen komen? 
Evolutionair is het inderdaad te verwachten dat steeds meer mensen reïncarnatie even 
vanzelfsprekend zullen vinden als dat water nat is.  

 
 

Reïncarnatie: het onderzoek 
 
 
Herinneringen aan vorige levens worden doorgaans niet erg serieus genomen? 
Mensen die zich vorige levens herinneren zijn er altijd al geweest. Maar ook believers 
vragen zich af in hoeverre dergelijke herinneringen onbewust toch mee beïnvloed 
worden door wat de betrokkene eerder al te weten kwam over de historische periode in 
kwestie, bijvoorbeeld door er over gelezen te hebben.  
 
En wat met ‘zieners’ en ‘channels’ die beweren dat ze je vorige levensinformatie 
kunnen geven? 
Een bewering is niet hetzelfde als een bewijs… Maar mocht je uit verschillende bronnen, 
onafhankelijk van elkaar, gelijklopende detailinformatie krijgen, dan wordt het 
natuurlijk een ander verhaal. Dan heb je wél redenen om één en ander verder uit te 
zoeken. 
 
Is hypnose een betrouwbare methode om vorige levens  boven te spitten?  



Hypnose heeft niet zo’n beste reputatie wat betreft hervonden herinneringen in het 
algemeen. Die kunnen onder hypnose inderdaad overvloedig, levendig en gedetailleerd 
zijn, maar – zoals onderzoek aantoont –  daarom nog niet correct. Ook onder hypnose 
kan er blijkbaar volop gefantaseerd worden. Dat is tussen haakjes meteen ook de reden 
waarom in een gerechtelijk onderzoek informatie die verkregen werd door hypnose niet 
geaccepteerd wordt als bewijsmateriaal, maar behandeld wordt als een tip die door 
verdere onderzoeksdaden geverifieerd moet worden.   
 
Dat fantaseren komt wellicht ook voor tijdens reïncarnatietherapie? 
Het feit dat reïncarnatietherapie (psychotherapie door regressie naar vorige levens, nvdr) 
kan werken, is uiteraard geen bewijs van reïncarnatie op zich, noch van de historische 
juistheid van het aangebrachte materiaal. Wie echter het voorrecht geniet een 
uitgebreide reeks ‘reïncarnatiesessies’ te doen bij één en dezelfde cliënt wordt verrast 
door het brede panorama van opduikende ervaringen en verknoopte trauma’s, met 
begeleidende emoties en gewaarwordingen. Wanneer met het doorwerken daarvan de 
kwaliteit van het leven van de cliënt in het ‘hier en nu’ verbetert – doel van elke therapie 
– dan is dat nog steeds geen bewijs, maar het suggereert wel dat verdere studie van het 
onderwerp niet onzinnig is.  
 
Echt bewijs is er dus eigenlijk niet? 
Neen, wat nog niet wil zeggen dat er geen aanwijzingen zijn. Een interessant 
onderzoeksspoor zijn de ‘geïdentificeerde reïncarnaties’. In het Tibetaans boeddhisme 
heten ze tulku’s, reïncarnaties van verlichte lama’s. Soms geven die voor hun overlijden 
zelf informatie door over hun volgende incarnatie en worden ze door leidende personen 
van het klooster, waar ze geleefd hebben, opnieuw opgespoord. Het is de bedoeling dat 
dit uiterst nauwgezet gebeurt, met inbegrip van de nodige testen: zo moet het jonge kind 
favoriete gebruiksvoorwerpen uit een vorig leven ‘herkennen’. Ook de Dalai Lama wordt 
met een gelijkaardige procedure (telkens) terug opgespoord. De ‘herkenning’ en officiële 
installering van een tulku is een gebeurtenis die veel religieuze én financiële status 
oplevert, zowel voor de tulku als voor diens familie, en die uiteraard niet wordt 
geweigerd. 
 
Bemerk ik hier enige twijfel? 
Soms is de selectie van zo’n tulku ook een bron van onenigheid. Is het wel de ‘echte’ 
tulku die werd aangeduid? Werd door de gunst van de tulku-uitverkiezing niet deze of 
gene familie onterecht politiek bevoordeeld? En wat als rivaliserende fracties een 
verschillende tulku aanduiden? Het gebeurde zelfs al dat een tulku tot zijn ontgoocheling 
merkte dat hij in het klooster helemaal geen invloed had, maar er alleen gebruikt werd 
als religieuze reclamestunt om giften van enthousiaste gelovigen binnen te halen. 
Kortom, het is niet altijd zo spiritueel als het op het eerste gezicht lijkt. Sluitend bewezen 
is zo’n tulku-verkiezing dus niet, zeker niet naar Westerse normen, maar het principe 
zelf is ongemeen boeiend.  
 
Is er dan niemand van bij ons die ooit fatsoenlijk onderzoek heeft gedaan? 
De peetvader van het reïncarnatieonderzoek is ongetwijfeld de Amerikaanse psychiater 
Ian Stevenson (1918-2007). Hij schreef meer dan tien boeken over het onderwerp. Zijn 
‘Twenty Cases Suggestive of Reincarnation’ (2nd Ed., 1974) - ‘Twintig gevallen van 
vermoedelijke reïncarnatie’ werd een bestseller. Dr. Stevenson ging wereldwijd 
geschiedenissen verzamelen van jonge kinderen die over hun vorig leven vertelden. De 
gevalsbeschrijvingen waren  indrukwekkend: de kinderen wisten niet alleen wie ze 



geweest waren, waar ze gewoond hadden en wie hun familieleden waren, soms 
rapporteerden ze ook verbluffende details uit het afgelopen leven, met inbegrip van hoe 
ze om het leven waren gekomen. Elementen ze ‘onmogelijk’ konden weten en die bij 
navraag vrijwel allemaal bleken te kloppen. Opvallend daarbij waren  
geboorteafwijkingen en moedervlekken die rechtstreeks verband bleken te houden met 
een traumatisch vorig levenseinde.  
 
Dus toch een bewijs? 
Niet iedereen was overtuigd. De voornaamste kritiek was dat sommige verhalen al ruim 
bekend waren voor hij ze onderzocht en hij te weinig rekening hield met meer 
natuurlijke verklaringen. Stevenson vond trouwens zelf dat die gevalsbeschrijvingen 
geen bewijs van reïncarnatie zijn, maar dat reïncarnatie wel de beste verklaring is, en 
dat verder onderzoek noodzakelijk is. 
 
 
In het derde en laatste deel van het interview, dat verschijnt in het herfstnummer  
2012, bespreekt Jean-Marie Decuypere de meest recente ontwikkelingen. Verder 
pleit hij er voor dat believers en non-believers hun meningsverschillen opzij 
zetten en zich verenigen rond de volgende basisvraag: kan een goed opgezet 
experiment de knoop doorhakken? 

 

______________ 


