
Het geheim van Elysion: 45 jaar studie naar nabij-de-dood-
ervaringen. Uitgeverij van Warven, begin september 2020; 
gebonden boek van 500 bladzijden; isbn: 978-94-93175-44-0.
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Redactioneel

Bericht van de bestuurstafel

Suggestie
We hebben in maart een brief doen uitgaan naar een 
tiental auteurs met de vraag of ze een bijdrage zouden
willen schrijven aan het boek. We begonnen met de 
namen van een aantal bekenden in ons netwerk: Pim
van Lommel, Steven Laureys, Rudolf H. Smit, Raymond
Saerens, Titus Rivas, Jim van der Heijden, Robert Swami
Persaud, Hans Gerding, Ineke Visser, Odette de Theije, 
Ditta op den Dries en Rinus van Warven. Allengs 
groeide de lijst. Veel van onze auteurs kwamen zelf 
weer met een nieuwe suggestie op de proppen en 
langzamerhand begonnen we ons af te vragen of het
misschien zou lukken om ook een bijdrage in het boek
op te nemen van Eben Alexander, Bruce Greyson, Anita
Moorjani, Peter Fenwick en Jeffrey Olsen.

Creativiteit
De details zullen we u besparen, maar het is te danken
aan de creativiteit van de mensen in ons netwerk dat 
we daarin geslaagd zijn. Ook genoemde Engelstalige 
auteurs leveren een bijdrage aan het boek dat rond de 
eerste september verschijnt. De oorsprong van het 
boek ligt in ons eigen netwerk: het Netwerk Nabij-de-
Dood-Ervaringen en onze Belgische zusterorganisatie
Limen. Het idee is ontstaan op onze ontmoetingsdagen.
Er bleek behoefte te bestaan aan een boek met bijdra-
gen van nde-onderzoekers en ervaringsdeskundigen 
binnen ons netwerk. En inmiddels zijn het een kleine  
45-tal bijdragen geworden.

‘Mainstream’
Pim van Lommel heeft dat ooit eens mooi verwoord. 
Dertig jaar geleden spoorde de belevingswereld van 
de nde-er niet met de algemeen geldende opvattingen 
over leven en dood, met de gevestigde wetenschappe-
lijke en religieuze (kerkelijke) paradigma’s. Wat was 
er toch met de nde-er aan de hand? Nu (dertig jaren 
later) vraagt hij zich meer af waarom de mainstream 
wetenschap niet ziet wat de nde-er ziet. Want door de 
confrontatie met de dood krijgen mensen het inzicht 
dat het gaat om leven, liefde en licht. Veranderen is 
kennelijk niet gemakkelijk. Maar de nde stelt ons voor
de uitdaging om steeds weer anders tegen vragen over
leven en dood aan te kijken.

Ervaringsverhalen
In het boek ‘Het geheim van Elysion’ zullen wij tal van
aspecten van de nde aan bod laten komen. Medische, 
ethische, spirituele, religieuze… Er komt een veertig-
tal auteurs aan het woord; auteurs uit België, Engeland,
de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland.
Ze delen hun visie op tal van aspecten die te maken 
hebben met de relatie tussen hersenen en bewustzijn,
met de verhouding tussen leven en dood, hemel en 

Aarde. We hopen een goede mix te maken van de ver-
halen van ervaringsdeskundigen en de onderzoekers.
Tussen de meer wetenschappelijke bijdragen treft u
ook tal van ervaringsverhalen van mensen die een nde
hebben gehad. Zij zijn de mensen die na een levens-
bedreigende crisis een buitengewone ervaring in hun 
bewustzijn hebben gemeld. In alle bijdragen worden 
de effecten beschreven die de nde heeft op mensen-
levens. Wat vijfenveertig jaar internationaal onderzoek
heeft opgeleverd, is het inzicht dat deze ervaring het 
leven van mensen fundamenteel verandert.

Rinus van Warven

Logistiek
Het liefst zouden we als bestuur het boek aan alle leden
van Limen en Netwerk NDE cadeau willen doen. Maar 
we zitten met een logistiek dilemma; we hebben van
veel mensen wel de adressen en niet de mail, of anders-
om... en verzendbedrijven vragen tegenwoordig beide.
Voor Nederland komt het neer op een kleine € 7,50 aan
afhandeling en verzending, voor België meer dan een 
tientje. Dus wat vragen we van u? Een symbolische 
bijdrage van € 15,00, zowel voor de Belgische vrienden 
als voor onze Nederlandse leden. En we stellen het op 
prijs dat u uw belangstelling kenbaar maakt via url: 
www.uitgeverijvanwarven.nl/elysion. Vult u dan in dat u 
lid bent van één van beide organisaties en u krijgt het 
boek voor minder dan de helft van de winkelprijs, in-
clusief de verzendkosten. Het Netwerk NDE neemt het 
overgrote deel van de kosten voor z’n rekening.

Mythologie
En dan de titel van dit boek: ‘Het geheim van Elysion’. 
‘Elysion’ was in de Griekse mythologie de aanduiding 
voor de [postume] verblijfplaats van de gelukzaligen. 

‘Het geheim van Elysion’
Groot nieuws: er is een belangrijk boek uitgekomen

Het bestuur van het Netwerk NDE heeft begin dit jaar besloten een boek te doen uit geven over de effecten
die nde’s hebben gehad op mensenlevens. Wat vijfenveertig jaar onderzoek naar deze effecten heeft opge-
leverd, dat is het inzicht dat deze ervaring het leven van mensen fundamenteel verandert.
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In het Nederlands wordt deze plek ook wel eens aan-
geduid met ‘de Elysische velden’. Je zou kunnen zeg-
gen dat het een aanduiding is voor het paradijs of een 
paradijselijke toestand, een soort hemel, maar dat is 
net even te makkelijk. Want in de Minoïsche cultuur,
waar het idee is ontstaan, kon je alleen maar in Elysion
terechtkomen na een levensbedreigende ervaring van
bijv. vuur of bliksem. De verwantschap met de nde 
laat zich raden.

Wolkendek
Er zijn vele redenen te bedenken waarom we in het 
perspectief van de nde’s niet al te gemakkelijk in pa-
radijselijke bewoordingen over een hemel of zelfs de 
hemel moeten spreken.
Voor je het weet, kom je in een dualistisch wereld-
beeld terecht waarin de Aardse werkelijkheid wordt 

afgedaan als een onplezierige voorlopigheid en over 
de hemel als een heerlijke gelukzaligheid.

Het mooie van Elysion is dat deze niet te vinden is aan
de andere kant van het wolkendek, zoals gebruikelijk
in de Griekse mythologie en in het westerse religieuze
denken, maar op een plek aan déze kant van de werke-
lijkheid waar mensen een rustig, zalig leven leiden,
zonder sneeuw en regen. Dus niet achter de wolken en
niet in de duistere oorden aan de andere kant van de
werkelijkheid waar zich de onderwereld zou bevinden.
Elysion ligt in het heldere licht van de zon. En dat 
moeten we vooral zo houden. ●

Nog veel meer weten?
In de loop van de maand juli 2020 is de website bij het 
boek online gegaan; kijkt u op url: https://elysion.nu/.


