
H O O F D A R T I K E L

Op het moment dat ik dit schrijf is het begin van het jaar 
2019 net begonnen en ligt er weer een heel fris nieuw jaar 
voor ons. Om mij heen hoor ik soms mensen opgelucht 
ademhalen omdat, na al die feestdagen, alles eindelijk weer 
‘gewoon’ is. Tja, ik weet dat het voor sommige mensen zo 
voelt maar ik beleef dit niet zo. Ik heb volop genoten van 
de Advent periode en Kerstmis. Het afgelopen jaar was he-
lemaal speciaal omdat op 6 december mijn zevende klein-
kind werd geboren. Yinthe, een prachtig meisje. Zoals bij 
elk kleinkind, drie jongens en vier meisjes (eh, de jongens 
kwamen tot de ontdekking dat ze na een gelijke stand nu 
de minderheid vormen) sta ik elke keer bij een eerste ont-
moeting met een nieuw kleinkind weer sprakeloos en vol 
bewondering te kijken naar zo’n klein wondertje. En ben ik 
dankbaar en opgelucht dat het ook deze keer weer allemaal 
goed is gegaan, want ook dat is niet iets vanzelfsprekends. 
En zoals elke keer, bij mijn kinderen en kleinkinderen, ont-
waakt de leeuwin in mij: ‘Kom er niet aan want dan krijg 
je met mij te maken!’ De laatste maand van 2018 kon dus 
voor mij niet beter eindigen dan zoals het geëindigd is en 
nu ben ik met frisse moed en optimisme aan 2019 begon-
nen. Eigenlijk had ik voor deze Onderweg een ander artikel 
in gedachten. Sterker nog, na een grondige voorbereiding 
incl. bronvermeldingen was ik er al aan begonnen maar tij-
dens het schrijven sloeg de twijfel toe. Opeens realiseerde 
ik mij dat ik een ‘keurig, verantwoord en veilig’ artikel voor 
een breed Onderweg lezerspubliek aan het schrijven was 
en zo ben ik niet. Natuurlijk schrijf ik dit voor iedereen die 
Onderweg leest, maar ik kan en wil alleen vanuit mijn hart 
schrijven ook al betekent dit veel van mezelf laten zien en 
mij kwetsbaar op durven te stellen. Volgens Brené Brown, 

waar ik een groot fan van ben, ligt je grootste kracht ech-
ter in je kwetsbaarheid en er is moed voor nodig om dat 
te laten zien. ‘De mensen van de weg’ hadden deze moed, 
de moed om Jezus te volgen. Een kleine groep mensen die 
het aandurfden om op te staan en zichtbaar te worden in 
al hun kwetsbaarheid. Omdat ze het rotsvaste vertrouwen 
hadden in dat grote mysterie dat ons verstand ver te boven 
gaat en in verbondenheid met de Eeuwige en met elkaar 
op weg gingen. Als zij dat konden, onder omstandigheden 
die zoveel zwaarder waren dan die waarin wij ons bevin-
den, dan moeten wij dat toch ook kunnen? Het lijkt mij een 
inspirerend begin om het jaar 2019 mee in te gaan. Als wij 
het aandurven om afstand te nemen van ons eigen ego en 
(soms verborgen) agenda dan schept dat ruimte voor iets 
heel anders. Ruimte voor iets dat zoveel groter, mooier en 
zinvoller is zoals spiritualiteit, authenticiteit, creativiteit en 
innovatie. Dan zijn er geen winnaars of verliezers want daar 
gaat het niet om. Brené Brown is hoogleraar maatschappe-
lijk werk aan de universiteit van Houston en heeft jarenlang 
onderzoek gedaan en boeken geschreven over onderwer-
pen zoals: kwetsbaarheid, moed en schaamte. Haar onder-
zoek richt zich op authentiek leiderschap en oprechtheid in 
families, op scholen en in organisaties. Uit haar onderzoek 
blijkt dat mensen die ervoor kiezen om vanuit hun hart te 
leven, de moed hebben om imperfect te zijn. Ze hebben 
compassie met en durven aardig voor zichzelf te zijn, want 
alleen dan kun je compassie voor de ander voelen. Zij ma-
ken de keuze om authentiek te zijn, niet hoe je zou ‘moeten’ 
zijn of wat de verwachtingen van anderen over jou zijn. En 
ze weten dat ze het waard zijn om met anderen in verbon-
denheid te leven. Dit mag voor sommigen misschien heel 

idealistisch of zelfs zweverig klinken (wat Brené absoluut 
niet is) maar dan stel ik de vraag, wat is het alternatief?’ Kies 
ik ervoor om zichtbaar te zijn en in alle oprechtheid vanuit 
mijn hart te leven, creatief te zijn, te zeggen en te schrijven 
wat ik te zeggen heb, met het risico om soms niet begrepen 
te worden en/of (eventueel) als ‘schietschijf ’ voor critici te 
dienen? Want dat is één van de consequenties, daar ontkom 
je niet aan. Of blijf ik lekker veilig binnen mijn ‘comfortzone’ 
en gedraag ik mij zoals van mij ‘verwacht’ wordt zodat ik 
kritiek kan ontlopen maar mezelf niet kan zijn? Het laatste 
alternatief is geen optie voor mij. Over dit onderwerp is een 
lezing van Brené Brown op YouTube te vinden die voor mij 
een geweldige eyeopener was: ‘Why Your Critics Aren’t The 
Ones Who Count’. Ze heeft daar zo haar eigen mening over 
en een nieuwe filosofie over ontwikkeld die ook mijn lei-
draad is geworden. En daarmee ben ik met enthousiasme 
en frisse moed het nieuw jaar ingegaan. Een jaar waarvan 
de toekomst nog geschreven moet worden en die ik posi-
tief en met vertrouwen in verbondenheid tegemoetzie. Een 
jaar ook waarvan ik hoop dat er velen met mij het aandur-
ven om zichtbaar te worden en te laten zien waar ze voor 
staan. Gewoon omdat je mag zijn wie je bent!
  
‘Courage starts with showing up and letting ourselves be 
seen!’ (Brené Brown)
(vert. ‘Moed begint met opdagen en ons zelf laten zien!’)

Ik wens jullie allemaal een fantastisch, creatief en spiritueel 
2019!
 

Mia Ring

Sta op en kom 
        te voorschijn!
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