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Recensie: Marja Schouten 
 
Marie Claire van der Bruggen: ‘De dag waarop mijn vader een Engel werd’ 
Uitgeverij EOS Centra 2009, ISBN 9789075362886  (Ziekte 
divers/Dood/Rouw/PO/1) Zie ook: www.eoscentra.nl, www.spiritbook.nl, 
www.dagwaaropmijnvader.nl  
 
Soort boek/Stijl/Aandoening: Een autobiografisch verhaal over 
stervensbegeleiding. In dit boek herbeleeft de schrijfster de laatste 
levensdagen van haar vader. In eenvoudige bewoordingen beschrijft zij hoe 
troostrijk het kan zijn om op open en betrokken wijze aanwezig te zijn bij de 
laatste levensdagen van een stervende. Ze geeft de lezer een andere kijk op het 
sterven en de dood.  
 
Over de schrijfster: De dood van haar vader heeft Marie-Claire van der 
Bruggen aangezet om stervensbegeleider te worden. Ze volgde een tweejarige 
opleiding en begeleidde een aantal jaren terminale patiënten in een hospice. 
Dit is haar tweede boek. Eerder schreef ze “Het sprookje van de dood”, dat 
inmiddels in meerdere talen vertaald is. In 2011 verscheen haar boek 
Zielsgelukkig. 
 
Korte Beschrijving: Enkele maanden na het overlijden van haar vader, 
komt de schrijfster weer in contact met hem. Zij beschrijft hoe zich na zijn 
dood een brug vormt tussen deze en gene zijde. Van der Bruggen schetst een 
reeks gesprekken tussen haar en haar overleden vader, waarin zij haar visie 
geeft over wat er met ons gebeurt tijdens ons sterven en hoe het met ons 
verder gaat na de dood. Ze schetst een paradijselijk beeld van het hiernamaals.  

Daarnaast bevat het boek een aantal concrete praktische tips over hoe met 
stervenden om te gaan zoals bijvoorbeeld het creëren van een rustige 
omgeving, niet over de stervende praten in zijn bijzijn, luisteren zonder 
vooroordelen en iemand toestemming geven om te sterven. 

Ze verwijst onder meer naar de stervensfasen volgens Elisabeth Kübler –
Ross, een Zwitserse arts. Zeer herkenbaar.  
1. Ontkenning  2. Woede 3. Onderhandelen 4. Depressie 5.Aanvaarding.  

Ook worden kwesties aangestipt zoals suïcide, euthanasie, crimineel gedrag, 
en homofilie.  Volgens de schrijfster is er ook voor hen  na hun dood  een 
plaats in het  paradijs.  
 
Wat viel op: Het rotsvaste geloof  van de schrijfster  in God en  het goede.  
Met eenzelfde levenshouding als de schrijfster ten aanzien van (het leven na) 
de dood, het eigenlijke Thuis komen (= Hemel = God) zou een mens nooit 
meer bang hoeven zijn. Geloof in het losmaken van de ziel en spiritualiteit 
worden besproken.  Lezers die steun vinden bij een geloof in God, willen lezen 
over geloof, op zoek zijn naar een geloof of  een sterk geloof hebben zal dit 
boek kunnen aanspreken.   

 
Citaten: ‘Plotseling zag ik een groot en schitterend licht op hem afkomen. Ik 
voelde dat de anderen dat niet zagen en ik bleef doodstil zitten. Toen zag ik 
hoe de ziel van mijn vader zich losmaakte uit zijn lichaam en ineens stond hij 
ernaast. Hij zag er gewoon uit als mijn vader, alleen heel transparant, en hij 
straalde een heel mooi zacht licht uit.’(pag.19) 

http://www.eoscentra.nl/
http://www.spiritbook.nl/
http://www.dagwaaropmijnvader.nl/
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 ‘Opeens werd ik erg nieuwsgierig naar zijn nieuwe leven…’Ik ben hier omdat 
ik je als dank voor wat jij voor mij hebt gedaan, mijn nieuwe Thuis mag laten 
zien.’…’Ik voelde hoe we samen omhoog zweefden…in een schitterend 
licht…het was een mooi natuurlandschap met het groenste gras …de kleuren 
waren niet te vergelijken met de kleuren op Aarde…’(pag. 23/24) 
 ‘Het moment waarop je als ziel jezelf losmaakt van je lichaam is werkelijk 
niet in woorden te beschrijven. Het is zo’n bevrijdend gevoel! Ik moet weer 
bijna huilen als ik daaraan terugdenk. Het is echt zoals jij het tijdens mijn 
uitvaart zo mooi hebt proberen te verwoorden. Je zei toen dat sterven net 
zoiets is als het uittrekken van een te krappe schoen en daar had je helemaal 
gelijk in!’ (pag. 43) 
 ‘Zoals ik je al vertelde, ben je wanneer je in het licht bent gestapt weer 
volledig aangepast aan de energietrilling van Thuis. De natuur is hier 
prachtig… dit komt doordat alles is doordrenkt met pure liefdevolle, 
goddelijke energie.’ (pag. 49)  
 
Voor meer info over de auteur, boeken en workshops: www.zielsgelukkig.nl 
vanderbruggen@planet.nl 
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