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Soort boek/Ziekte/Stijl:   

‘Tot wanneer blijf jij?’ 

‘Tot ze niet meer onder ons is,’ antwoord ik. 

 

Als Peter verneemt dat zijn goede vriendin Analú, een bekend voorvechtster van 

vrouwenrechten in Ecuador, met spoed in een ziekenhuis is opgenomen, aarzelt hij geen 

moment en boekt een enkele reis. Na drie jaar van borstkanker is Analú de laatste 

levensfase ingegaan. In haar laatste weken op aarde is Peter haar begeleider. Hij zit 

naast haar bed, verzorgt haar en praat met haar. 

 

De dagen die resten is een dagboek dat leest als een roman. Het is een aangrijpend en 

intiem verhaal over overgave en strijd, over het verlangen om ‘goed’ te willen sterven en 

over de kracht van vriendschap. 

 

Tevens geeft het boek een boeiend inkijkje in het reilen en zeilen van een ziekenhuis in 

een Zuid-Amerikaans land. 

 

Over de auteurs:  

Bewustzijn en spiritualiteit zijn belangrijke aspecten in het leven van Peter Strobosch 

(1950). Vanuit liefde voor de mens verdiepte hij zich middels diverse opleidingen in het 

Zijn van de mens. Van jongs af aan koestert hij een levendige belangstelling voor niet-

westerse culturen. Na zijn studie agrarische sociologie werkte hij twintig jaar met rurale 

gemeenschappen en boerenorganisaties in Latijns-Amerika. In het samenleven en 

samenwerken met de lokale bevolking leerde hij hun cultuur van binnenuit kennen. Zijn 

band met het continent is van diepgaande aard. Iedere keer dat hij Latijns Amerikaanse 

bodem betreedt, ervaart hij dat er energetisch en spiritueel iets bijzonders met hem 

gebeurt. 

 

Meer info https://www.peterstrobosch.nl/nl  

 

Extra/Recensies:  

  

Met dit boek heeft Peter Strobosch, volgens mij, een papieren monument geschreven 

voor zijn terminaal zieke hartsvriendin, Analú. In dit dagboek lees je hoe hij met zorg, 

toewijding en alle liefde die hij in zich heeft, kon bijdragen aan haar laatste levensfase 

en ‘goede sterven’. Een groots staaltje van liefde, vriendschap en menselijkheid. Het 

boek ‘De dagen die resten’ en het ‘goede’ stervensproces zijn onder mijn huid gekropen. 

Een heftig, oprecht en aangrijpend boek, dat ik niet had willen missen. 

 

https://www.peterstrobosch.nl/nl


Je dagboek heb ik ademloos gelezen. Intens, zintuigelijk, nabij, intiem, openhartig, en 

op een bepaalde manier spannend. Tot het zover is, blijft het een groots geheim hoe de 

overgang zich voltrekt. Bijzonder om je zo via je boek te volgen, en te (her)kennen. Je 

voelt als een toegewijde liefdevolle vroedvrouw, die het geboorte proces naar gene 

zijde begeleidt ten einde zo vredig mogelijk verder te kunnen. Daarmee voelt je 

dagboek als een ode aan het dierbare geschenk van ons leven, waarin alles er toe doet. 

Een ode aan menselijke wederzijdse verbondenheid, wezenlijke vriendschap door dik 

en dun. Prachtig. Gracias, Nan 

  

https://dekrantnieuws.nl/donkere-gedichten-geven-unieke-inkijk-in-gedachten-van-iemand-met-depressie/

