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Reïncarnatie in kaart gebracht - John Algeo

Oorspronkelijk uitgegeven in 1987; vertaald door Frank Visser; in 
1990 uitgegeven door de uitgeverij van de Theosofische Vereniging 
in Nederland (UTVN), ISBN 9789061750635, prijs €10,50.
 
Dit boek is niet van recente datum, maar verdient het zeker weer 
eens onder de aandacht te worden gebracht. De denkbeelden die 
erin worden ontvouwd blijken immers nog springlevend en uiterst 
boeiend. 
Hoewel het boek niet specifiek over de bijna-dood-ervaring (BDE) 
handelt, past het uitstekend bij deze special van Theosofia. 

Op laagdrempelige wijze worden diverse aspecten rondom het ster-
ven besproken. Wie de BDE wil begrijpen, zal zich vanzelfsprekend 
moeten verdiepen in de vraag ‘wie bijna stierf’ en ‘wie terugkeerde 
uit de dood’. 
Is dit de hele mens, een deel van de mens, de ziel of iets anders? 
Op deze vragen gaat Algeo dieper in, vanuit theosofisch perspec-
tief. Afbeeldingen verduidelijken zijn woorden. Doordat hij ook in-
zicht biedt in de denkbeelden over dit onderwerp van onder meer 
boeddhisten en christenen, krijgt de lezer van dit relatief kleine 
boekje (140 pagina’s) veel om over na te denken. De uitgebreide 
literatuurlijst achter in het boek biedt extra mogelijkheden tot ver-
dieping.

Hypnose, mediums, verslagen van mensen met een BDE en herinneringen 
van volwassenen of kinderen bieden aanknopingspunten, maar geen overtui-
gende bewijzen. Algeo biedt zijn boek dan ook aan als overdenking. Over de 
BDE zegt hij: De ervaring heeft twee hoofdaspecten. Het ene doet zich voor 
in de nabijheid van het stervende lichaam, als degene die het ervaart op dat 
lichaam neerziet en zich bewust is van wat er zich rondom afspeelt. Het an-
dere is transcendent en speelt zich af in een symbolische omgeving.

Hierna volgt een opsomming van twaalf elementen, of 
stappen, die in het merendeel van de BDE’s voorko-
men. Algeo voegt hieraan toe: Niet allen die over bijna-
dood-ervaringen ondervraagd werden zijn door alle 
twaalf stadia heengegaan, maar alles wat zij rappor-
teerden past in het schema. …. Deze verslagen geven 
aan hoe het begin van de dood zou kunnen zijn – hoe 
de eerste schreden aan de overzijde zullen zijn. Voor 
een vervolg van het verhaal moeten we ons tot an-
dere bronnen wenden. Hiermee doelt de schrijver op 
regressie en de leringen van de wijsheidstraditie, twee 
bronnen die door hem nader worden belicht. 

Kortom, een bijzonder interessant boek voor wie geïn-
teresseerd is in het thema van deze Theosofia. 

Saskia Campert


