
Bezwaren tegen reïncarnatie niet steekhoudend! 

Jim van der Heijden

Be zwa ren die te gen re ïncarnatie wor den aang evoerd be rus ten 
veel al op ge loof en op re ken som men. Voor wie er oog voor
heeft zijn ze ver ma ke lijk en bij na de re be schou wing blij ken ze
geen steek te hou den. Er zijn meer aan wij zing en voor de re a li -
teit van re ïncarnatie dan me nig te gen stan der lief zal zijn.

Geloof eist bewijs?
Van de Abra ha mi ti sche re li gies is het Chris ten dom het stel -
ligst in het af wij zen van re ïncarnatie. Voor chris te nen vor men
lichaam en ziel een unie ke twee-een heid die door de dood
slechts tij de lijk wordt ver bro ken. Het lichaam ver gaat tot stof
en de on ster fe lij ke ziel wacht tot het bij de ver rij ze nis wordt
her enigd met het lichaam. Eén ziel hoort bij één lichaam en
niet bij een an der en om ge keerd. En ver rij ze nis en eeu wig 
le ven hou den geen te rug keer naar de aar de in.

Be zien van uit dit dog ma is re ïncarnatie een dwa ling en dat
heb ben de gnos ti sche chris te nen, die er wel in ge loof den, ge we -
ten. Het gnos ti cis me werd op ef fi ci ënte wij ze uit ge wist. Hoe wel 
de soep niet meer zo heet wordt ge ge ten, wordt re ïncarnatie in
be paal de kring en nog al tijd ge zien als ‘occult’, wat zo veel be te -
kent als ‘duivels’ en be ho rend tot een ‘valse leer’.

Het Jo den dom en de Islam, de ou de re en jong ere ne ven van
het Chris ten dom, heb ben even eens wei nig op met re ïn carnatie.
Toch heeft het ge loof daar in bin nen die re li gies kun nen be staan
zon der de drei ging dat het met wor tel en tak zou wor den uit ge -
roeid. Bin nen is la mi ti sche ge meen schap pen is het idee van on -
mid del lij ke we der ge boor te dan ook niet vreemd.

Naast deze drie uit het mid den oos ten af kom sti ge gods dien s -
ten is in het wes ten het ma te ri a lis me wijd ver spreid. Het is een
ge loof dat wor telt in de we ten schap en zegt dat de wer ke lijk heid 
is te re du ce ren tot ver schijn se len van de stof. Een dog ma, maar
hier heet dat een pa ra dig ma. Het ma te ri a lis me ver werpt van uit
zijn aard de mo ge lijk heid van re ïncarnatie om dat dan aang eno -
men zou moe ten wor den dat iets on tast baars de ma te ri ële wer -
ke lijk heid be ïnvloedt. Ook ma te ri a lis ten be stem pe len re ïncar na- 
tie als ‘occult’, nu om dat het niet in het aang ehang en pa ra dig ma 
is te plaat sen.

Ge loof staat meest al op ge span nen voet met we ten schap,
maar in de wes ter se we reld vin den ze el kaar in hun ne ga tie ve

oor deel over re ïncarnatie. Zo stel len bei de dat ziels ver hui zing
niet ob jec tief te be wij zen is en ei sen in één adem dat aan hang ers 
van re ïncarnatie dit be wijs le ve ren. Niet al leen door zijn te gen -
strij dig heid is zo’n uit spraak op mer ke lijk en zelfs grap pig. Hier
eist het ene ge loof van het an de re ge loof dat het zich be wijst!

De bal is ge mak ke lijk te rug te spe len door te vra gen naar
ob jec tief be wijs voor de ver rij ze nis hy po the se, de aan na me dat
de geest uit de stof voort komt, etc, maar het gaat niet om
‘terugscoren’. Waar het wel om gaat is dat bij het res pect dat
ie ders over tui ging toe komt het in zicht be hoort dat met ge loof,
of dat nu in een dog ma of in een pa ra dig ma is, een an der ge -
loof (of een on wel ge val lig denk beeld) niet van tafel kan wor -
den geveegd.

Die no tie ont ze nuwt be zwa ren die op grond van re li gie of
we ten schap pe lijk ge loof te gen re ïncarnatie wor den 
aang evoerd. 

10 miljard zielen is genoeg
Van een heel an de re orde zijn de re kenk un di ge be zwa ren te -
gen re ïncarnatie. Die zijn ge ba seerd op de groei van de we -
reld be vol king.

De re de na tie die wordt ge voerd be gint er mee dat om van
nul men sen lang ge le den naar zes mil jard nu te ko men zich er -
gens een voor raad ka mer vol met zie len moet be vin den. Zie len
die ge dul dig zit ten te wach ten tot ze een keer aan de beurt zijn. 
Wat hier aan mis zou kun nen zijn wordt niet dui de lijk ge maakt, 
maar dan komt het klap stuk. Bij voort gaan de groei van het
aan tal men sen is het te ho pen dat de voor raad groot ge noeg is
om dat an ders van af een ze ker mo ment ziel lo ze kindertjes
geboren zullen worden.

Deze voor stel ling van za ken is be doeld om re ïncarnatie be -
lache lijk te ma ken, maar op ver ma ke lij ke wij ze schie ten de te -
gen stan ders hun doel voor bij. Ze ac cep te ren zo im mers het
be staan van de ziel en het uit gangs punt dat zie len als ge heel
in car ne ren (in het vlees gaan). En met het han te ren van de
term reïncar na tie (op nieuw in het vlees gaan) aan vaar den ze
im pli ciet te vens de kar ma ge dach te waar in de ziel als vol le dig -
heid ve rant woor de lijk he den uit vorige levens meedraagt in
volgende levens. 
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Te gen stan ders doen er be ter aan het be staan van de ziel te ont -
ken nen zo dat (re)ïncar na tie he le maal niet aan de orde komt.

Dat neemt niet weg dat we de re kenk un di ge be zwa ren se -
rieus ne men en hier on der na zul len gaan of de groei van de we -
reld be vol king de mo ge lijk heid van re ïncarnatie uit sluit. Daar bij
is het uit gangs punt dat de ziel be staat en als ge heel in car neert.

De vraag naar het aan tal zie len hangt sa men met die naar
het aan tal men sen dat ooit heeft ge leefd. Voor dat laat ste zijn
ra ming en be schik baar, zo als die in de fi gu ren 1 en 2. (over ge no -

men uit: ‘Bevolking van toen’, H. Brong er sma, De mos, nr.3, Jaar gang 15,Maart 1999)

De be faam de de mo graaf Carl Haub ge bruikt o.a. door de
VN ge pu bli ceer de ge ge vens om uit te re ke nen hoe veel men se -
lij ke ge boor ten er zijn ge weest (‘How Many Pe ople Have Ever 
Li ved on Earth?, Po pu la ti on To day, Fe bru a ry 1995, rev. No -
vem ber/De cem ber 2002). Daar bij waar schuwt hij dat er on ze -
ker he den blij ven aang ezien de har de ge ge vens slechts over 1% 
van de tijd gaan die de mens op aar de is. Hij be gint bij het ver -
schij nen van de mo der ne Homo sa piens 50.000 jaar v.Chr. en
doet voor de pe ri o den daar na aan na men ten aan zien van 
le vens ver wach ting en ge boor te cij fers. Ge du ren de lange pe ri o -
den zal de be vol kings groei ui terst laag zijn ge weest.

Hong ers no den, strijd, kli maat, epi de mie ën, ze maak ten het
le ven kort. Lange tijd zul len in de orde van 80 ge boor ten per
1000 men sen no dig zijn ge weest om het aan tal op peil te hou -
den. Ter ver ge lij king, te gen woor dig zijn er slechts enk ele lan -
den in Afri ka en het Mid den-Oos ten die 45 tot 50 per 1000
ha len en het we reld ge mid del de is 23 per 1000. De kin der sterf te
zal zeer hoog zijn ge weest, 500 of meer per 1000 ge boor ten.
Re ke ning hou dend met zul ke fac to ren komt Haub op 106,5 mil -
jard ge bo re nen waar van 70 mil jard de vol was sen heid be reik ten. 
Van alle ooit ge bo re nen leeft er nu nog geen 6 pro cent.

Da vid Bis hai van de Johns Hop kins School of Pu blic He -
alth in Bal ti mo re haak te in op dit werk van Haub toen hij de
vraag wil de be ant woor den of be vol kings groei re ïncarnatie kan 
uit slui ten (‘Can Po pu la ti on Growth Rule Out Rein car na ti on?
A Mo del of Cir cu lar Migration’, Jour nal of Scien ti fic Explo ra -
ti on, Vol. 14, No. 3, 2000). Bij het be han de len van Bishai’s
ant woord op deze vraag zal ik wei nig be re ke ning en ge ven 
om dat ik denk dat de mees te le zers daar niet in zijn ge ïnteres -
seerd. De re ke naars kun nen via het ge noem de ar ti kel, dat ook
op in ter net te vin den is, aan hun trek ken ko men.

Even als Haub neemt hij 50.000 jaar v.Chr. als start punt.
Nu om dat dat ook de da te ring is van de oud ste op ge gra ven
res ten die ge tui gen van ri ten. Het ver mo gen om te treu ren en
de ver wach ting dat het we zen van de over le de ne voort be staat
en mo ge lijk te rug keert wa ren ken ne lijk van af het be gin in de
mens aan we zig. De over gro te meer der heid van de 70 mil jard
heeft ge loofd dat er een ziel is die de dood overleeft.

Het eind punt van de groei ba seert Bis hai op VN-cij fers die 
la ten zien dat de spec ta cu lai re toe na me van de we reld be vol -
king die zo’n 500 jaar ge le den be gon (zie fi guur 2) tot een ein -
de gaat ko men. Al meer dan 25 jaar is de trend van het
vrucht baar heids cij fer neer gaand en er zijn geen aan wij zing en
dat dit zal ve ran de ren. Met ong eveer 10 mil jard zal in 2050
het hoogtepunt zijn bereikt.

Bishai’s eer ste mo del gaat uit van li ne ai re mi gra tie (zie fig 3).
Hier in hangt de om vang van de le ven de po pu la tie (ge ïncar -
neerde zie len) af van de snel he den waar mee in di vi du en, via
een pro ces dat ge boor te wordt ge noemd, er gens van daan bin -
nenk omen en daar na, via een pro ces dat ster ven heet, er gens in 
verd wij nen. Om de po pu la tie te la ten groei en moet het eer ste
pro ces meer ople ve ren dan het twee de. Het li ne air mi gra tie -
mo del (LMM) ver eist de aan na me dat men se lij ke zie len con ti -
nu wor den ge cre ëerd (uit vage bron) en con ti nu wor den ver -
nie tigd (in vage put). Op de ke per be schouwd be schrijft het
LMM dan ook geen re ïncarnatie. 

Bishai’s twee de mo del kent geen ong ede fi nieer de bron nen
of put ten. Dit cir cu lai re mi gra tie mo del (CMM) gaat er van uit
dat men se lij ke zie len niet wor den ge cre ëerd of worden
vernietigd. 

Zie len be rei ken nu via het pro ces ‘incarnatie’ de po pu la tie
aan le ven den (PINC) en ko men via het pro ces ‘excarnatie’
weer te rug in de po pu la tie aan niet-le ven den (PEXC). Bei de
pro ces sen zijn te gen woor dig te vol gen in open ba re be stan den
(ge boor te- en over lij dens ak ten).

In de hier be han del de een vou dig ste vorm van CMM is de
som van ge ïncarneerde en ong e ïncarneerde zie len (SZ) door
de ge he le ge schie de nis con stant (PINC+PEXC=SZ).

De mi ni ma le waar de voor SZ is de groot ste voor de we -
reld be vol king ge schat te om vang, dus 10 mil jard. Voor de
maxi ma le waar de kan ie der gro ter ge tal wor den ge no men, tot
(thans) de 106,5 mil jard van het ge schat te to taal aan tal ge bo re -
nen. Hier be per ken we ons tot de mi ni ma le waar de.

Ver vol gens kun nen met be hulp van ge boor te- en sterf te cij -
fers de ver blijf tij den in PINC en PEXC  wor den be re kend. Dit
le vert de vol gen de de ge tal len op:

SZ = 10 miljard 4000 v Chr  1650 n Chr 2000 n Chr

PINC

Gem. duur geïn -

carneerde staat

7 miljoen

29 jaar

500 miljoen

33 jaar

6 miljard

71 jaar

PEXC

Gem.duur geëx- 

carneerde staat

9,993 miljard

40.788 jaar

9,5 miljard

543 jaar

4 miljard

30 jaar

Dui de lijk is dat be vol kings groei re ïncarnatie niet uit sluit. Een
con stant aan tal van 10 mil jard zie len dat cir cu lair mi greert van 
ge ëxcarneerde naar ge ïncarneerde staat, waar bij de ver blijf tij -
den va ri ëren, maakt re ïncarnatie al ver enig baar met de mog ra -
fi sche schat ting en ten aan zien van het his to ri sche en te
ver wach ten ver loop van de groei van de we reld be vol king.

De oplet ten de le zer zal heb ben ge con sta teerd dat bij 10
mil jard zie len en een maxi ma le om vang van de we reld be vol -
king van even eens 10 mil jard de duur in ge ëxcarneerde staat
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mi ni maal zal zijn ge wor den. Er is van af dat mo ment spra ke
van on mid del lij ke wedergeboorte. 

Dat in dit mo del zie len lang moe ten wach ten om ver vol -
gens steeds snel ler aan de beurt te ko men is iets dat we bij ma -
te rie van zelf spre kend vin den. IJzer mo le cu len heb ben mil jar -
den ja ren moe ten wach ten tot ze mond jes maat tot pro duc ten
wer den ge smeed en krij gen te gen woor dig zelfs niet meer de
kans om naar hun oor spronk elij ke staat te rug te val len. Ze
wor den di rect her ge bruikt om aan de vraag te kun nen vol doen. 
En dat is maar één voor beeld.

Veelheid aan opmerkelijke aanwijzingen
Re ïncarnatie is niet ob jec tief be wijs baar, ech ter de veel heid
aan aan wij zing en voor de re a li teit er van on der scheidt het van
me nig an der ge loof.

Som mi ge van die aan wij zing en zijn ob jec tief con tro leer -
baar via me di sche dos siers, po li tie ver sla gen, be vol kings re gis -
ters, kran te nar ti ke len en ge tui ge nis sen, zo als aang ebo ren ken -
mer ken die over eenk omen met ver won ding en in het vo ri ge 
le ven en spon ta ne ver tel ling en door zeer jonge kin de ren over
een vo rig be staan. Ande re aan wij zing en zijn min der goed con -
tro leer baar, maar daar om niet min der op mer ke lijk. Denk maar
aan zo iets als bui teng ewo ne be gaafd heid op zeer jonge leef -
tijd, die ver klaard kan wor den als mee ge no men uit een vo rig
le ven. Of, soms re pe te rende dro men die her in ne ring en lij ken
te be vat ten aan een eer der be staan. Of het ge voel van ver -
trouwd heid met een plaats die niet eer der is be zocht (Déjà vu), 

wat soms ge paard gaat met beel den. Of ge dra ging en,
ge aard he den, voor- of  af keu ren en ang sten (fo bie ën) die naar
(trau ma ti sche) er va ring en ver wij zen die in het hui di ge le ven
niet zijn op ge daan. Of het via hyp no se- of ont span nings tech -
nie ken, ook on be doeld, te recht ko men in een vorig leven (re -
gres sie), waarbij soms een taal blijkt te worden beheerst die
men in het huidige leven niet heeft geleerd (xenoglossy).

Het zijn stuk voor stuk za ken die over de hele we reld op -
tre den en niet te ma ken heb ben met ras, re li gie of cul tuur.

Hier bij laat ik het voor wat be treft de aan wij zing en voor de 
re a li teit van re ïncarnatie want het is een ter rein waar Ti tus Ri -
vas heel wat meer over kan zeg gen. En daar no dig ik hem
graag toe uit. Ook om ant woord te ge ven op een vraag die nu
bij mij op komt. Waar om span nen men sen zich in voor za ken
die pas re sul taat zul len ople ve ren als zij er al lang niet meer
zijn? Voor hun na ge slacht (dat niet ie der een heeft) of (on be -
wust) voor zich zelf in hun vol gen de in car na tie?

Conclusie: tegenargumenten onhoudbaar!
Be zwa ren te gen re ïncarnatie die op ge loof of be vol kings groei
be rus ten zijn niet te on der bou wen. In fei te vra gen ze om het
blin de lings aan vaar den van niet te be wij zen aan na men. Het
ge loof in re ïncarnatie is ou der dan veel an de re over tui ging en.
Ook zijn er meer ob jec tie ve aan wij zing en voor de re a li teit er -
van dan waar veel an de re over tui ging en op kun nen bo gen. 

* * *
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