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Grenzen aangeven

De laatste tijd is het thema grenzen aangeven regelmatig onderwerp van gesprek. Ik kom het tegen in
gesprekken met cliënten, collega’s en vrienden die er momenteel allemaal op hun eigen manier mee bezig zijn.
Ik heb in het verleden vaker gemerkt dat bepaalde thema’s tegelijkertijd bij meerdere mensen spelen. Bijzonder
vind ik dat, dat ik met allerlei afzonderlijke mensen in dezelfde periode soortgelijke gesprekken voer terwijl die
mensen dat natuurlijk niet van elkaar weten. Ik heb er nooit echt mijn vinger op kunnen leggen hoe dat nou
komt, maar ik kan wel wat mogelijke verklaringen bedenken. Het kan natuurlijk zo zijn dat de externe factoren
waarmee we allemaal te maken krijgen een bepaald thema triggeren. Zo zou het in dit geval zo kunnen zijn dat
corona en de lockdown veel van ons vragen, waardoor grenzen eerder bereikt worden en het thema dus bij
meerdere mensen speelt. Wat ook zou kunnen is dat het een thema is dat bij mij speelt, waardoor ik daar meer
ontvankelijk voor ben, het thema me sneller opvalt en ik er dus sneller op aanhaak bij anderen. Hoe dan ook
merk ik dat als een thema een terugkerend onderwerp van gesprek is, ik dat voor mezelf ook weer meer ga
verkennen en verdiepen. 

Op dit moment is dat dus het thema grenzen aangeven. Eigenlijk is dat een thema dat al jaren bij mij speelt, het
is voor mijn gevoel niet specifiek nu actueel maar het is wel degelijk een rode draad in mijn leven. Daarnaast
ben ik de afgelopen tijd wel extra bezig met goed zorgen voor mezelf, waar grenzen aangeven natuurlijk een
onderdeel van is. Als je inzoomt op het onderwerp grenzen aangeven dan speelt het in contact met anderen en
geeft het iets aan over de omgang met elkaar. Zoals een grens tussen twee landen aangeeft waar het een stopt
en het ander begint zo geeft een grens tussen twee mensen iets aan over hoe die zich tot elkaar verhouden,
hoe ver de een kan gaan voordat die over de grens van de ander heen gaat. 

Persoonlijke grenzen zijn gevoelsmatig en abstract en het is in mijn geval een proces van jaren geweest om ze
te leren (her)kennen en er op een goede manier mee om te leren gaan. Het gaat over aanvoelen wanneer iets
niet meer oké is. Het begint vaak met een subtiel gevoel rondom mijn buik (een onderbuikgevoel of “gut feeling”)
en als ik het niet op tijd herken of erop reageer gaat het (meestal geleidelijk, maar soms ook razendsnel) over in
boosheid. Dat aanvoelen valt soms echt nog niet mee, maar ik merk wel dat ik het door de jaren heen sneller
herken en het ook steeds sneller kan duiden en ernaar kan handelen.

Mijn ervaring is dat een grens vaak pas te voelen is als iemand er in de buurt komt of overheen gaat, en dat die
grens niet altijd hetzelfde is maar verandert per moment en door de tijd heen. Zo worden mijn grenzen
bijvoorbeeld minder snel bereikt als ik een goede dag heb dan wanneer ik slecht geslapen heb en er niet goed
bij zit. In dat laatste geval kan ik simpelweg minder hebben, wat eigenlijk niks anders betekent dan dat mijn
grenzen eerder bereikt zijn. 



Veranderingen in je persoonlijke grenzen door de jaren heen hangen samen met je ontwikkeling. Door te
praten met anderen en meer te leren over de wereld krijg je nieuwe inzichten. Je gaat anders naar dingen kijken
en je grenzen veranderen daarin mee. Vroeger was ik bijvoorbeeld helemaal niet zo met het milieu bezig,
inmiddels vind ik dat wel heel belangrijk en zijn mijn grenzen aangescherpt als het gaat om bijvoorbeeld het
gebruik van plastic of het eten van vlees. Anderzijds zijn mijn grenzen juist verruimd als het gaat over
bijvoorbeeld emoties van anderen in contact. Waar vroeger mijn persoonlijke grenzen sneller bereikt werden
doordat ik nogal wat ongemak ervaarde en niet goed wist hoe ik om moest gaan met het verdriet of boosheid
van een ander, heb ik daar inmiddels veel meer ervaring mee en zijn mijn persoonlijke grenzen daarin
meegegroeid. Ook op het vlak van hoe je “hoort” te leven merk ik heel duidelijk dat mijn grenzen ruimer
geworden zijn. Ik laat me niet meer zo snel kisten door wat er verwacht wordt vanuit de maatschappij; ik ben
ruimdenkender geworden en heb daarmee mijn grenzen van wat ik toelaatbaar vind ten opzichte van mezelf en
richting anderen verruimd. 

Een onderscheid wat ik daarin nog wil maken is tussen je grenzen over het algemeen (hoe je over dingen denkt,
hoe je vindt dat dingen zouden moeten zijn) en je persoonlijke grenzen (tot waar je dingen zelf, in je eigen
omgeving prettig vindt). Vaak komen deze overeen (je keurt bijvoorbeeld diefstal af, zowel algemeen als dat het
bij jou persoonlijk gebeurt), maar ze kunnen ook van elkaar verschillen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je het
geen probleem vindt dat mensen roken, maar dat je wel een grens hebt dat het niet bij jou in huis gebeurt. Je
keurt het dan over het algemeen niet af, maar hebt wel een persoonlijke grens in jouw eigen leefomgeving. Ik
merk het zelf bijvoorbeeld met grote honden. Ik vind het prima dat mensen grote honden hebben, maar als ze
op straat loslopen en naar me opspringen dan komt het te dichtbij en gaat het mijn persoonlijke grens over.
Daarnaast merk ik het wel eens als mensen om me heen bijvoorbeeld seksueel getinte grappen maken. Ik heb
daar op zich niks tegen en keur het dus ook niet af, maar ik vind het zelf soms wel echt onprettig dus het raakt
wel aan mijn persoonlijke grens. 



Ik noemde eerder al dat grenzen aangeven een onderdeel is van goed zorgen voor jezelf. Goed zorgen voor
jezelf betekent onder andere dat je aandacht hebt voor je behoeften en grenzen en dat je daarnaar kan
handelen. Dat je keuzes kan maken in je leven die bijdragen aan je welbevinden en dat je kan reageren als je
iets niet prettig vindt. Het gaat dus om de focus op jezelf en wat goed is voor jou. En dat is precies waar ik
jarenlang helemaal niet mee bezig ben geweest. Ik ben een groot deel van mijn leven vrijwel alleen maar
gefocust geweest op zorgen voor anderen, op anderen tevreden houden en op doen waarvan ik dacht dat
anderen dat zouden willen zien. Tijdens de therapie die ik gevolgd heb kwam ik er gaandeweg achter dat ik het
contact met mezelf (en dus mijn eigen behoeften en grenzen) daardoor volledig kwijt was geraakt. Ik heb toen
echt opnieuw moeten leren voelen wat ik zelf belangrijk vond en wanneer er een grens in mij bereikt was. 

De volgende stap was om voor mezelf op te komen door die behoefte of grens uit te gaan spreken. En dat vind
ik misschien wel een van de moeilijkste dingen die er zijn. Want wat goed is voor mij, is niet altijd goed voor een
ander. Dus waar ik altijd zo gefocust was geweest op het goed doen voor de ander, kwam ik er nu achter dat
dat niet altijd meer haalbaar was als ik het ook goed wilde doen voor mezelf. Ik heb ervaren dat mensen het niet
leuk vonden, teleurgesteld waren, er last van hadden of zelfs boos werden. En dat is nou precies wat ik al die
tijd had geprobeerd te voorkomen! Op het moment dat je jezelf uit gaat spreken om te zorgen voor jezelf kom
je onherroepelijk de reactie van de ander tegen, en die is niet altijd leuk. Ik haat het om mensen teleur te stellen
of pijn te doen, en ik haat het nog meer dat het dus soms gewoon echt niet anders kan als ik trouw wil blijven
aan mezelf en ervoor wil zorgen dat ik mijn eigen leven goed en op de rit houd. Het kiezen voor mezelf door het
aangeven van mijn grenzen krijgt op die manier, ondanks dat ik weet dat het goed voor me is, een hele nare
nasmaak. 



Leonie van Dongen

Gelukkig heb ik ook ervaren dat het vaak wel goed uitpakt. Omdat iedereens grenzen anders zijn en we vanuit
ons eigen referentiekader reageren doen we soms onbedoeld dingen waarmee we bij een ander een grens
over gaan. We doen iets wat binnen onze eigen grenzen valt maar buiten de grenzen van een ander, zoals
bijvoorbeeld die loslopende hond of die seksueel getinte grap. Door aan te geven dat ik iets niet prettig vind
kunnen mensen daarop reageren door bijvoorbeeld de hond vast te houden of aan de lijn te doen. Of ik kan
mijn grens aangeven door uit de situatie te gaan, zodat ik die seksueel getinte grappen niet hoef te horen. Mijn
ervaring is dat meestal, als ik rustig aangeef wat er gebeurt en waar ik behoefte aan heb, de ander dat helemaal
geen probleem vindt en ik dus niemand teleurstel of pijn doe. 

Op de momenten dat dat wel het geval is probeer ik mezelf vast te houden aan het feit dat ik zorg voor mezelf
en dat dat net zo belangrijk, of eigenlijk nog belangrijker is dan zorgen voor de ander. Ik vind dat gevoelsmatig
nog steeds moeilijk omdat ik daarmee mezelf belangrijker moet maken, terwijl ik eigenlijk wat de ander voelt
soms nog steeds gevoelsmatig belangrijker vind. Het gaat erom dat ik leer accepteren dat anderen teleurstellen
bij het leven hoort. Dat het mijn verantwoordelijkheid als volwassen vrouw is om goed voor mezelf te zorgen en
dat de reactie van de ander daar een gevolg van is, hoe vervelend ook. Het gaat om het durven voelen van
schuld en het verdragen dat de ander teleurgesteld of gekwetst is, zodat ik bij mezelf en mijn eigen grenzen kan
blijven. Op die manier creëer ik veiligheid voor mezelf, omdat ik erop kan vertrouwen dat ik er ben om voor
mezelf te zorgen en in te grijpen als iets over mijn grens gaat en het daardoor onveilig wordt. 

Begrijp me niet verkeerd, ik ben allerminst van plan om mensen zomaar te kwetsen, dat is het laatste wat ik wil.
Maar soms is het, als ik goed voor mezelf wil zorgen, onvermijdelijk. In die gevallen probeer ik er daarom zo
goed als kan mee om te gaan en te verdragen dat de ander het moeilijk vindt. In sommige gevallen is er wel nog
ruimte om met die ander te kijken hoe die op dat moment voor zichzelf kan zorgen. Op die manier kan ik bij
mijn eigen grens blijven en toch nog wat voor de ander doen waardoor die er hopelijk minder last van heeft. Als
ik er dan maar heel goed op let dat ik niet doorschiet in het zorgen voor die ander waardoor ik het zorgen voor
mezelf weer vergeet! 



Omdat dit interview slecht te lezen was in editie 26  plaatsen we h'm gewoon nog een keer!







Jou!!
Lijkt het jou ook leuk om geïnterviewd te worden? Heb je een

verhaal, hobby's of vind je het gewoon leuk om iets over jezelf te
vertellen, grijp dan je kans!

 
Wij zijn op zoek naar mensen!!

 
Kijk op de ZO website:

 https://zo.ribwavv.nl/digitale-daginvulling/sampaul/
We vinden het leuk om jouw hierbij op de foto te zetten

Interesse?
 

mail: zo@ribwavv.nl
 

of
Bel Lynke (0655460091) 

en zij verwijst je door naar 
Sam & Paul

Sam&Paul     Z I J N  O P  Z O E K  N A A R . . .



“KUNSTportaal digitaal momentje 44: Droedel Challenge 1

Droedelen is een vorm van tekenen of schetsen die veel
mensen doen bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek. 
De droedel start vaak ergens op een hoekje van een vel of
bloknote, terwijl je gedachteloos de tekening maakt.

De Challenge: droedel een insect of groepje insecten. 
Het wordt een niet bestaand beestje, toch kan je dit heel
echt laten lijken door details te verzinnen. Teken haartjes,
lijntjes in het schild, patroon in ogen, stipjes en teken
nerven in de vleugels.

Het leuke van een droedel is: het mag klein en ergens op
een hoekje van je papier. Droedelze!

Kunstportaal
DROEDEL CHALLENGE DEEL 1
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Ridder 2021

Mooi werk van 
Marjolein Elzas
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Paul van Kempen collages



Tot het volgende nieuwsbulletin!!!


