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Soort boek/ziekte stijl: 
Covertekst: ‘Na uitvoerig medisch onderzoek krijgt de auteur van deze kroniek, Arjen 
Sevenster, de diagnose "uitgezaaide prostaatkanker' te horen. Zonder schaamte doet 
hij verslag van de ommekeer die de ongeneeslijke ziekte in zijn leven veroorzaakt. 
Sevenster schrijft over zijn queeste door wachtkamers, spreekkamers en 

behandelkamers. Chemo's, infusen, katheters, schommelende bloedwaarden, een 
levensverlengende radiumtherapie volgen elkaar op − weerloos ondergaat hij de pijn 
en hoopt op betere dagen. 

Tegelijk vormt De wind van morgen de spirituele reis van een zieke die zegt: "Ik ben 
het proces.' Een man die herinneringen ophaalt aan de vraag op een bruggetje aan 
zijn latere geliefde, aan zijn Japanse jaren en ontmoetingen met bijzondere mensen. 

Een man ook die tot het laatst inspiratie vindt in het zenboeddhisme, oog heeft voor 
het uitzicht over het Spaarne en praat met zijn kleinkind over wat ze verzint. Arjen 
Sevenster wisselt zijn observaties en herinneringen af met voor en na de diagnose 
geschreven gedichten, die een heldere geest weerspiegelen in een onttakelend 
lichaam. 

De wind van morgen is een kroniek voor de patiënt om moed uit te putten, voor zijn 
familie en vrienden om hem te begrijpen en voor de medicus om de mens aan de 

overkant van het bureau in te herkennen.’ 

 

Over de schrijver:  
Dichter en wiskundige Arjen Sevenster (1946) debuteerde met de dichtbundel 
Ogenblik (Inner Peace Publications, 2016). Bij In de Knipscheer verscheen zijn 
tweede bundel, Bloemen in de regen (2019). Arjen Sevenster was lange tijd uitgever 
van wetenschappelijke tijdschriften en boeken bij Elsevier. Kort na het verschijnen 

van Bloemen in de regen overleed de auteur op 2 februari 2019. 

 

Bespreking:  

Het boek bevat mails waarin de schrijver familie en vrienden op de hoogte bracht van 
zijn ziektegeschiedenis. Met daarnaast briefwisseling, geschreven stukken over 
perioden van behandeling en vele gedichten die de schrijver ondertussen schreef of 
vond. En een aantal stukken geschreven door zijn vrouw. Vele onderwerpen komen 
aan bod: voorbereiding op het levenseinde, begrafenis en de periode daarna, 

behandelingen, lage en hoge PSA waarden, observaties, herinneringen, ook aan 
Japan, contacten met kinderen en kleinkinderen, sociale leven. 
Het boek eindigt wanneer duidelijk is dat de ziekte te zwaar wordt en gekozen wordt 
voor euthanasie.  
 

Wat viel op:  
Hoe de schrijver toegroeit naar zijn levenseinde, er vrede mee heeft en talloze 

voorbereidingen en keuzes bewust maakt. 

https://www.bol.com/nl/p/de-wind-van-morgen/9300000000220118


 
Citaten:  
Pag.12: ‘Lieve familie en vrienden, 

… Vrijdag 10 maart heb ik de tweede chemo gehad, met daaraan voorafgaand een 
bloedonderzoek. 

Pag. 21: ‘Zoals epidemiologen bij het uitbreken van een nieuwe ziekte op zoek gaan 
naar patiënt 1, zou ik cel 1 willen ontmoeten.’  

 

Pag.69: ‘Aan de revalidatie beleef ik veel plezier. Onze groep is klein, veel kleiner dan 

de groep van hartpatiënten, die aan de onze voorafgaat.’ 
 
Pag.117: ‘…  
Dag hier, dag daar, dag horizon, 
dag nu, dag straks, dag koekoeksklok, 

dag noord, dag zuid, dag evenaar, 
dag tijd, dag feit, dag in, dag uit.’ 

Pag.134-135: ‘De kunst is om het lood van mijn ziekte om te zetten in het goud van 
een dieper inzicht, om in de kikker die zich aan mij heeft opgedrongen de prins te 
zien.’  

Pag.175: ‘Leven met de dood als commensaal is een bitterzoete ervaring….’’ 
 

Pag.225: ‘Vanochtend rond elf uur arriveerde onze belastingconsulente.  
Het was een van die klussen die we gedaan wilden hebben, zolang ik nog helder 
genoeg was om haar vragen te beantwoorden.’ 

Pag.229: ‘De euthanasiearts is langs geweest en nu weten we , dat de euthanasie 
vrijdag of zaterdag zal gaan plaatsvinden. 

Recensies/Extra: 

https://www.leeskost.nl/2020/04/de-wind-van-morgen/ : ‘… De wiskundige Arjen 
Sevenster (1946-2019) heeft prachtig, ontroerend en overtuigend het verloop van zijn 
ziekte beschreven. Daarbij wordt de moeizame carrière van een 
prostaatkankerpatiënt gelardeerd met talloze eigen gedichten en eeuwenoude 
wijsgerige verhalen. Deze waren hem zelf, zijn geliefden en nu ook de lezer 
ongetwijfeld tot steun en troost. De dichter Sevenster voelde zich sterk verbonden 

met de Oosterse cultuur in het algemeen en met Japan, waar hij jaren woonde, in het 
bijzonder. Dit vindt men terug in dit boek…. Omdat uw recensent met dezelfde 
problematiek worstelt en ik mij in dit boek erg herken, was het lezen een bijzondere 
ervaring. Het enige verschil met de auteur is dat ik nog niet aan prostaatkanker ben 
overleden. Als ervaringsdeskundige met een stijgende PSA van 50 waardeer ik De 

wind van morgen (het Japanse gezegde luidt ‘De wind van morgen blaast morgen’) 
als een belangrijke uitgave die steun geeft bij een buitengewoon ingewikkeld 
ziekteproces….’ 

 


