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In het lente- en zomernummer van CHANGE gaf psychiater Jean-Marie 
Decuypere (dokterdecuypere.be) tekst en uitleg bij de diverse aspecten van 
het onderwerp reïncarnatie, met daarbij de argumenten van zowel voor- als 
tegenstanders. In het derde en laatste deel van het interview bespreekt hij 
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? * 

 
________________ 

 
 

Reïncarnatie: het experiment 

 

 
Wat zijn de laatste trends in het reïncarnatieonderzoek? 
Recent onderzoek betreft het vergelijken van vorige levenslijnen. Het gaat hier om 
mensen die hun individuele vorige levensachtergrond  – hoe ze daar ook mogen achter 
zijn gekomen – naast elkaar leggen en samen uitzoeken of ze de historische informatie 
samenhangend bijeen kunnen puzzelen: “Wie was wie en wat is er precies gebeurd?” Die 
‘herkenning’ uit vorige levens, met inbegrip van ieders aandeel in de zich verder  
zettende ambities en projecten doorheen de tijd, geeft niet alleen een verdiept inzicht in 
de incarnatiecyclus en de karmische verbindingen van een hele groep zielsverwanten, 
soms biedt het ook een verrassende inkijk in de achterkeuken van de reeds bekende 
geschiedschrijving. Mocht die consensusinformatie bevestigd worden door nieuw 
historisch of zelfs archeologisch onderzoek, dan zou terecht van een doorbraak 
gesproken kunnen worden. Zover is het nog niet, maar sommige onderzoeksgroepen 
zijn dermate zorgvuldig én grondig in het aftoetsen van hun informatie, dat dit op 
termijn wel eens voor verrassingen zou kunnen zorgen. 
 
Zowel believers als non-believers zijn overtuigd van hun eigen gelijk en een echt 
bewijs is er niet. Komen we daar ooit uit? 
De discussie tussen believers en non-believers is al een paar duizend jaar oud. Met een 
goed gesprek komen we er dus niet uit … We zullen het anders moeten aanpakken.  
 
En dat is? 
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Ik stel voor dat believers en non-believers uit hun loopgrachten komen en samen op 
zoek gaan naar de waarheid. Aan de wetenschappers, meestal non-believers, zou ik als 
advies meegeven “Wees niet bang voor het onbekende”, en believers geef ik de raad 
“Wees niet bang voor de wetenschappelijke methode”.  
Kijk, als reïncarnatie echt waar is dan is het geen geloof meer, maar een natuurwet, en 
over natuurwetten kun je twee dingen zeggen. Eén: natuurwetten houden niet op te 
bestaan omdat we er maar de helft van begrijpen of, sterker nog, omdat we het er niet  
mee eens zijn. Twee: wie natuurwet zegt, geeft aan dat de veronderstelde wetmatigheid 
in principe ook bewijsbaar is, althans dat zou toch de ambitie moeten zijn.  
 
Ik hou je niet tegen. 
Een sluitend experiment opzetten zal niet gemakkelijk zijn, maar elke tijd kent zijn 
problemen. Net zoals Blaise Pascal (1623-1662) een einde maakte aan de discussie over 
de luchtdruk door een onafhankelijke waarnemer met een kwikbuis de Puy de Dôme op 
te sturen, zo moet het in principe mogelijk zijn een experiment te bedenken om de 
discussie over reïncarnatie wetenschappelijk te beslechten, hoe moeilijk of onmogelijk 
dat op het eerste gezicht ook mag lijken. 
 
Doe eens een poging. 
Een incarnatiecyclus zou je kunnen bekijken als een streepjeslijn waarbij je meestal niet 
verder kijkt dan je huidige streepje lang is. Reïncarnatieonderzoek beperkt zich 
doorgaans tot de streepjes die achter ons liggen. De getuigenissen van individuen 
kunnen dan wel bijzonder zijn en de vastgestelde synchroniciteiten hoogst opmerkelijk, 
zie bijvoorbeeld het onderzoek van Ian Stevenson, het blijft retrospectief (terugziend, 
nvdr) onderzoek. Wie reïncarnatie grondig wil verifiëren, zal noodgedwongen ook 
prospectief  (vooruitziend, nvdr) onderzoek moeten doen.                                                                  
 
Zoals? 
Zodra een enkeling meent te weten waar zich een toekomstig leven zal afspelen, zou hij 
er werk van kunnen maken om op die plek een tijdscapsule te verbergen die dan in dat 
volgend leven ook door hemzelf teruggevonden moet worden. Een uitzonderlijke 
prestatie, inderdaad, die niet alleen vereist dat de persoon in kwestie enig zicht heeft op 
zijn verre toekomst, maar tevens dat hij in die toekomst ook in staat zal zijn (flarden 
van) zijn ver verleden te zien, of dan toch op zijn minst het besef zal hebben ooit iets 
verborgen te hebben en daarbij de bergplaats kan lokaliseren. 
 
Die procedure is vergelijkbaar met een tulku-verkiezing, maar met dat verschil 
dat de persoon in kwestie hier niet ‘teruggevonden’ wordt door derden, maar dat 
hij zélf zijn vorig leven ‘herinnert’, het verbergen van ‘zijn’ tijdscapsule 
inbegrepen? 
Precies.  En dat is uiteraard geen simpele opdracht, daar moet ik geen tekeningetje bij 
maken. Stel dat je flarden van dat vorig leven ‘herinnert’, maar niet het feit dat je toen 
een tijdscapsule hebt verborgen, laat staan waar je die hebt verborgen, en je bent je er al 
aan voor de moeite… Non-believers zullen het wellicht een onuitvoerbaar experiment 
vinden, maar zelf ben ik wel optimistisch, zeker als de meer ‘getalenteerden’ onder ons 
op het idee gebracht kunnen worden om een tandje bij te steken en ze hun vorderingen 
daarbij zorgvuldig documenteren. 
Het idee om dingen te verbergen en ze veel later terug op te sporen, is trouwens niet 
nieuw. Binnen de oude Tibetaanse religieuze traditie spreekt men over terma’s, 
waardevolle rituele voorwerpen en heilige teksten die diep verborgen werden, en over 



tertöns, diegenen die dank zij hun bijzondere vaardigheden er in slagen om dergelijke 
schatten soms honderden jaren later weer terug te vinden.  
In onze proefopstelling zou de tijdscapsule uiteraard teruggevonden moeten worden 
door de persoon die ze daar in een vorig leven verborg, en enkel en alleen door hem. Dit 
betekent dat het zaakje zo goed verstopt zit dat niemand anders het kan terugvinden, 
ook niet bij toeval. 
 
En dan is het experiment geslaagd? 
Zelfs als de tijdscapsule in de toekomst gevonden wordt, zijn er evident enkele 
voorwaarden die vervuld moeten zijn vooraleer we kunnen spreken van een geslaagd 
experiment. Zo moet de proefpersoon het object niet alleen ongezien verbergen maar er 
tevens zorg voor dragen dat niemand lucht krijgt van zijn project zodat hij ook niet 
gedwongen kan worden de bergplaats te onthullen. En om te beletten dat hij vrijwillig 
zijn mond voorbij praat, moet de inhoud dermate waardevol zijn dat hij er alle belang bij 
heeft om erover te zwijgen, toch als hij wil vermijden dat in de verre toekomst iemand 
anders dan hijzelf de nieuwe eigenaar wordt.  
 
Dat klinkt niet erg spiritueel? 
Je kan dat beschouwen als een ongepaste vorm van langetermijnegoïsme, een alles 
behalve spirituele attitude, zeg maar. Toch is het ook een garantie.  Denk maar aan de 
warme bakker om de hoek. Zolang de man puur en alleen uit naastenliefde lekkere 
broodjes bakt, kun je vrezen dat hij daar ooit genoeg van krijgt. Zolang hij echter 
topkwaliteit levert om ook zelf zijn brood te verdienen, mag je er op rekenen dat hij het 
blijft volhouden. Ook in ons experiment is het een win-winsituatie voor iedereen: de 
proefpersoon zelf wordt er beter van én de samenleving krijgt een beter zicht op 
reïncarnatie. Samengevat. Indien de tijdscapsule onmiskenbaar de identiteit van de 
maker bevat, onmogelijk toevallig of onder dwang gevonden kan worden, en voldoende 
waardevol is dat de verberger er alle belang bij heeft te zwijgen, dan is aan de 
basisvoorwaarden van een goed experiment voldaan. 
 
Tenzij er iemand vals speelt om zich interessant te maken, door snel iets in te 
grond te stoppen en dan te doen alsof het een tijdscapsule uit een vorig leven is? 
Het zou een leuke kers op de taart zijn, mocht het doorschouwend vermogen van de 
proefpersoon dermate accuraat zijn dat hij niet alleen de grote lijnen van dat toekomstig 
leven ‘voorziet’, maar dat hij tevens in staat is de omstandigheden in te schatten hoe de 
tijdscapsule gevonden zal worden, en een  handgeschreven beschrijving daarover mee in 
de tijdscapsule steekt. Indien in de toekomst de vinder zich de bergplaats ‘herinnert’ dan 
is het aangewezen dat hij dat aankondigt, zodat die hermetisch afgesloten ruimte in het 
bijzijn van getuigen geopend kan worden. De chronologie der gebeurtenissen, van 
herinnering tot effectieve opening, dient zorgvuldig bijgehouden te worden, liefst door 
onafhankelijk getuigen. Indien de inhoud van de tijdscapsule intact is, met inbegrip van 
de vooraf geschreven verklaring over hoe die gevonden zal worden, dan denk ik dat een 
betrouwbare link is gelegd tussen individueel verleden en individuele toekomst, en is de 
streepjeslijn een feit. 
 
Je wil het echt wel bewezen zien? 
Wie overtuigd is van reïncarnatie maar niet de ambitie heeft het reïncarnatievraagstuk 
proefondervindelijk op te lossen, is verloren voor de wetenschap.  
 
Is dat erg? 



Alvast erger dan je op het eerste gezicht zou denken. Wanneer iemand opwerpt “Wat jij 
over reïncarnatie vertelt, is niet wetenschappelijk”, dan bedoelt hij daarmee niet “Wat jij 
over reïncarnatie vertelt, is onwaar”, maar eerder “Ik heb geen betrouwbare manier om 
te achterhalen of datgene wat je vertelt waar is of niet.” Dat is met andere woorden geen 
kritiek op je stelling, het is kritiek op het onzichtbare van je stelling. Je stelling zichtbaar 
maken, daar komt het op aan. Herformuleer, herwerk je visie zodat ze zichtbaar, 
meetbaar en toetsbaar wordt. Maak het onzichtbare zichtbaar zodat we aan de slag 
kunnen. Geef een cijfer zodat we kunnen rekenen. Geef een plaats en een tijd zodat we 
kunnen gaan kijken. Geef een voorwerp zodat we kunnen voelen. Dat is geen starheid of 
hoogmoed van de wetenschap, integendeel. Het is de verzuchting om met niets minder 
tevreden te zijn dan de waarheid. Welk geloof kan daar tegen zijn? 
 
 
 

_____________________________ 


