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Amsterdam, 2 november 2016: 

  de dag dat we onze overleden dierbaren herdenken 

Gerard B. Kosse 

 

SUGGESTIE VOOR DE LEZERS VAN DEZE BIJDRAGE 

Je kunt mijn bespiegeling over ‘ommekeer’ ook overslaan en dus doorbladeren naar pagina 4 waar je 

meegenomen wordt naar een Ommekeer die in 1977 plaats vond in Haïti:  

in één van de ellendigste ghetto’s ter wereld. 

  

LEVEN IS BEWEGEN, DUS CONSTANT VERANDEREN… 

In 21 van ons alumni tijdschrift1 zie je in het artikeltje <My Story> een 

afbeelding van een serie bewegingen die kenmerkend zijn voor elk 

mensenleven. Het zijn de levensbepalende veranderingen die overal op 

aarde optreden, alhoewel de frequentie ervan sterk verschilt per cultuur. Al 

onze bezigheden, stemmingen, relaties, voorkeuren, ambities, karaktertrekjes, 

hebbelijkheden en wat al niet blijken niet statisch, niet onveranderlijk te zijn. 

Integendeel. Er is sprake van  een continue wijzigingsproces. Genoemde zaken 

evolueren, wisselen elkaar af, gaan in elkaar over, worden anders, fluctueren, 

slaan om in hun tegendeel, versnellen, retarderen, of verdwijnen uit ons leven.  

 

Je kunt ook zeggen: ons leven en onze beleving ervan veranderen constant van kleur en richting. Vaak 

worden we er door verrast. Echter, soms hebben we het gevoel dat we zelf ons leven in de hand hebben. 

Vooral in onze jeugdjaren denken we dat vaak. Maar inmiddels weten we allemaal wel beter: de ontelbare 

veranderingen in ons leven worden vooral aangestuurd en veroorzaakt door ‘toevalligheden’ die we 

meestal niet zagen aankomen, niet konden plannen, en niet of nauwelijks konden beïnvloeden. We zijn ons 

bovendien maar zelden helder bewust van dit continue veranderingsproces. Maar bij één bepaald type 

wijziging  is er wel degelijk sprake van een helder bewustzijn ervan, al dan niet gepaard gaand met ons 

eigen veranderingsbesluit. Ik doel vooral op veranderingen die we aanduiden met het begrip <ommekeer> . 

Diverse welzijnsinstellingen voeren dat woord zelfs in hun naamgeving omdat ze je willen bijstaan bij het 

realiseren van een ommekeer in je leven.  

 

EEN <OMMEKEER> IS IETS HEEL BIJZONDERS… 

Als er, bijvoorbeeld op het gebied van je interesses,  sprake is van een snelle en totale verandering, dan 

noemen we dat meestal een ommekeer -- niet te verwarren met ‘terugkeren op je schreden’ of, in dit geval,  

‘terug vallen op je oude interesses’. Als je de vele verwante begrippen en synoniemen2 van ommekeer tot je 

laat doordringen, dan voel je onmiddellijk dat er bij ‘ommekeer’ een revolutionaire verandering optreedt. 

Meestal is er dan dus sprake van een drastische gedaante- of koerswijziging. Je bent, bijvoorbeeld, het ene 

moment nog vrijgezel, en besluit het volgende moment iemand te vragen om je levenspartner te worden, 

terwijl je aanneemt dat deze persoon zal instemmen. Of ineens wordt het je duidelijk: Ik wil niet meer met 

deze persoon samenleven. Ik wil scheiden, we gaan uit elkaar! De maat is vol! In dit voorbeeld keer je dus 

                                                                 
1 HET LEVEN OPGEVAT ALS CONSTANTE VERANDERING:   
Zie het korte artikeltje <VERHALEN> op blz 8-9 van nummer 21 van Hilversum 3 :  
http://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief21.pdf 
 
2 SYNONIEMEN VAN <OMMEKEER>: 
Bekijk ze eens op de webpagina http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ommekeer  Daar kun je ook spelen 
met de grafische weergave van die gerelateerde synoniemen….om zo je eigen belevenissen eens te benoemen of te 
herwaarderen.   

http://www.postvakh3.nl/nieuwsbrieven/H3nieuwsbrief21.pdf
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ommekeer
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wel op je schreden terug want je wordt weer vrijgezel. Maar je wordt natuurlijk nooit meer precies dezelfde 

alleenstaande die je vroeger was…  

 

SPELENDERWIJS DE DYNAMIEK VAN OMMEKEER ERVAREN… 

Hieronder vind je een grafische weergave van de synoniemen van ‘ommekeer’. Die tref je ook aan op de 

website die wordt genoemd in voetnoot 2. Maar daar heb je er veel meer baat en plezier van. Daar kun je zelf 

zien en ervaren dat je te doen hebt met de dynamiek die zo essentieel is in ons leven.  Als je bijvoorbeeld in 

gedachten neemt dat je in je verleden van je partner scheidde, en nu klikt op het synoniem <omkering> dan 

zie je dat er een serie begrippen verschijnt die kenmerkend is voor wat je tijdens dat scheidingsproces 

meemaakte, voelde en deed. Ik noem er twee -- de blauwe verwantschapslijnen verhelderen wat ik bedoel: 

 Er kwam door welke redenen dan ook een kentering in je huwelijk waardoor je besloot tot een 

omkering van je leefsituatie. Het keerpunt is het moment dat je toen de benodigde juridische en 

andere stappen nam om van elkaar te scheiden.   

 Ook leidde die kentering tot een drastische verandering in je leefstijl: je werd weer vrijgezel. 

Daarmee confronteerde je jezelf met een groot aantal te nemen veranderingsbeslissingen. Wilde je 

bijvoorbeeld met iemand anders verder door het leven? Waar en hoe wilde je wonen? En als er 

kinderen waren: hoe vulde je je ouderlijke rol toen in?  

 
<OMMEKEER> 

en zijn gerelateerde synoniemen & activiteiten binnen de begripswolk ‘verandering’: 
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KRACHTIGE INVOLVERING VAN EMOTIES… 

Het valt me op dat nagenoeg alle omkeringen die ik bij mezelf en bij anderen waarnam, gepaard gaan met 

aangrijpende, intense emoties. In principe kunnen alle gevoelens  die je doorgaans aantreft op emotielijsten3  

iemands omkering bewerkstelligen. Vaak is de aanleiding te vinden in wat je ervaarde en besefte toen je 

geraakt werd door wat er gebeurde in een liefdevol, gelukkig of triest moment. Een voorbeeld daarvan 

vind je in het hierna volgende biografische verhaaltje4 over een belangrijke Omkering in het leven van wijlen 

mijn levenspartner  Bob Turnier. De gebeurtenissen in het ellendige ghetto Carrefour riepen bij hem sterke 

emoties wakker -- vooral mededogen, humor, en empathie. 

 

MET EEN LACH EN EEN TRAAN kwam zijn ommekeer tot stand… 

In Bobs geval was het eerst zo dat hij als Haïtiaans Elite-kind een afschuw had van de straatarme massa’s die 

het overgrote deel van de Haïtiaanse bevolking uitmaken. Net als de meeste andere rijke Mulatten in zijn 

land, hield hij zich letterlijk verre van die schrijnende ellende. Maar in de winter van 1977 brachten we op 

mijn aandringen toch een bezoek aan Carrefour, een van de beroerdste ghetto’s ter wereld. Een plek waar je 

op het eerste gezicht alleen onmenselijke toestanden aantreft…. Maar schijnt bedriegt! De warme 

menselijkheid die hij daar aantrof openden zijn ogen voor het feit dat de bewoners van dit ghetto mensen 

waren zoals hijzelf -- zij het dat hun levensomstandigheden mensonwaardig waren! En juist daaraan wilde 

Bob voortaan een bijdrage ten goede leveren; uiteraard op zijn eigen manier. Met andere woorden: Bobs 

afkeer veranderde in toewijding! Een saillante ommekeer! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 EMOTIELIJSTEN: Er zijn talloze overzichten van de vele menselijke gevoelens die ons leven kleuren en zo ons gedrag 
een bepaalde richting en kwaliteit verschaffen. Bekijk eens de lijst met 17 emoties van Byron Katie. Herken je de erbij 
horende gedragingen, reacties,  strevingen, attitudes, en gedachten-in-je-koppie?: 
http://www.docdatabase.net/more-emo-list-dut-a4-11jun2012-the-work-of-byron-katie--1248208.html 
Schrijvers van spannende romans en thrillers kunnen bovendien hun voordeel doen met het kleine lijstje  van de 
emoties die te maken hebben met ONVREDE. Je treft het aan op http://www.kiesopnieuw.com/gevoelensemoties 
 
4 BRON VAN DIT BIOGRAFISCH VERHAALTJE: 
Gerard B. Kosse. GEWOON GELUK: biografie over Bob Turnier 1947-1992. Krips: Meppel, 1994 
376 pp + 4 Bijlagen (39 pp); 144 geannoteerde foto’s; gedetailleerde inhoudsopgave (4 pp).  
Een gratis digitale versie is per email verkrijgbaar bij de auteur.   

http://www.docdatabase.net/more-emo-list-dut-a4-11jun2012-the-work-of-byron-katie--1248208.html
http://www.kiesopnieuw.com/gevoelensemoties
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