
01-12-17, 08:40 - Berichten die naar deze groep worden verzonden, zijn nu 

beveiligd met end-to-end encryptie. Tik voor meer informatie. 

01-12-17, 08:40 - U hebt de groep 'Connecting Conversation' gemaakt 

01-12-17, 08:45 - Wilfred: Goedemorgen... Ik heb vandaag een 

vraag/stelling/etc. Je kan reageren tot morgenochtend 9.00 uur zo vaak 

als je met de vraag bezig bent. Maandag rond 9.00 uur is de volgende aan 

de beurt.  Veel plezier! 

 

 (ik ren te veel, doe alsof ik druk druk druk ben en sta te weinig stil 

bij dingen)  

Vraag: wat maakt je stil of waar moet je bij stilstaan? 

01-12-17, 08:57 - XXX CC: IMG-20171201-WA0001.jpg (bestand bijgevoegd) 

Victory Boogiewoogie 

 
01-12-17, 08:59 - XXX CC: Hier zou ik iedere dag wel even voor willen 

stilstaan, aan hey negin vam de dag bijvoorbeeld; deze maakt mij stil en 

zet me vervolgens in beweging 

01-12-17, 12:28 - Wilfred: De zin uit een Bruce Springsteen nummer: ' now 

I am ready to grow young again' 

01-12-17, 12:33 - XXXX CC: Wakker worden, de gordijnen openen en het 

natuurwonder 'mist' aanschouwen. 

01-12-17, 15:25 - XXXXX CC: IMG-20171201-WA0002.jpg (bestand bijgevoegd) 

Op een drukke HKU dag als deze: me de ogen van studenten voor de geest 

halen en ervoor zorgen dat ik tijdens de overdracht steeds in contact 

blijf: wat wil deze student, wat heeft die nodig. Wat is ruis? 

01-12-17, 16:43 - XXXX CC: IMG-20171201-WA0003.jpg (bestand bijgevoegd) 

 
 

01-12-17, 20:00 - XXXX CC: Stilstaan bij de stilte waarin we naar ieders 

voorgelezen verhaal luisterde gisteren. 

01-12-17, 20:01 - XXXX CC: En bij de stilte die doorklonk na de laatste 

zin. 

01-12-17, 20:03 - XXXX CC: Stilstaan bij gezamenlijk stil zijn en hoe 

fijn dat is. Hoeveel wijsheid daarin zit. Luisteren naar de 

geluidenmuziek en stemmenmuziek die om ons heen klinkt. 



01-12-17, 20:04 - XXXX CC: Dit schrijf ik terwijl ik naast mijn zoemende 

koelkast en zuigende afzuigkap sta. 

01-12-17, 20:40 - XX CC: IMG-20171201-WA0006.jpg (bestand bijgevoegd) 

 
01-12-17, 20:41 - XX CC: Een boek lezer over mogelijke (bizarre) 

toekomsten van de mensheid 📚 

01-12-17, 20:57 - XXXXX CC: IMG-20171201-WA0007.jpg (bestand bijgevoegd) 

 
Dat mijn jongste zoon 10 is en dat dit misschien wel het laatste jaar is 

dat hij me wil vertellen waar hij aan denkt of mijn hulp wil bij het 

maken van een surprise 

01-12-17, 21:04 - XXXXX CC: Dat ik 2 zoons heb 

02-12-17, 00:12 - XXXX CC: IMG-20171202-WA0000.jpg (bestand bijgevoegd) 



Zij zijn er gewoon voor gaan zitten.  

 

04-12-17, 11:34 - Wilfred: Wie doe ronde 2? 

04-12-17, 11:53 - XXXX CC: Mijn input voor vandaag: 

04-12-17, 11:53 - XXXX CC: IMG-20171204-WA0000.jpg (bestand bijgevoegd) 

 
 

04-12-17, 11:55 - Wilfred: Wie de schoen past, doet 'm....? 

04-12-17, 12:33 - XXX CC: Wie de schoen past, moet pas op de plaats 

maken. 

04-12-17, 13:10 - XX CC: Wie de schoen past, krijgt mandarijnenschillen 

tussen de tenen. 

04-12-17, 13:24 - XXXX CC: Allemaal gesprekken verbonden op een 

overkoepelend grid. Ons collectieve geheugen..? 

04-12-17, 14:29 - XXXXX CC: Of juist een zeer particuliere: wie de schoen 

past is blij met een geslaagde Marktplaatstransactie 

05-12-17, 07:53 - XXXXX CC: Uit ‘Zielsverwanten’ van Thomas Moore: We 

worden ergens goed in door onze verbeelding te oefenen - 

05-12-17, 08:20 - Wilfred: Om 9.00 uur mag stelling/vraag/input 3 in de 

groep gezet worden 

05-12-17, 09:08 - XXXXX CC: Uit ‘Zielsverwanten’ van Thomas Moore: We 

worden ergens goed in door onze verbeelding te oefenen - 



05-12-17, 11:49 - Wilfred: IMG-20171205-WA0000.jpg (bestand bijgevoegd) 

 
In mijn verbeelding zit er van alles en nog wat in die pakjes... 

 

05-12-17, 15:01 - XXXX CC: Ik vraag door en vorm beelden bij de woorden 

die de jongen uitspreekt. Tot ik denk dat ik begrijp waar hij het over 

heeft en ik met mijn eigen woorden check of het klopt wat ik denk. Zo 

vangen we abstracte concepten in woorden die we begrijpen en worden de 

woorden die we begrijpen weer concepten. 

05-12-17, 15:35 - XX CC: Ik moet je zeggen dat ik kwijt ben of we nu met 

een nieuwe stelling / vraag werken... 😅 

05-12-17, 15:35 - XX CC: Kan iemand dit ophelderen? 

05-12-17, 15:38 - Wilfred: Dit is de stelling van vandaag Uit 

‘Zielsverwanten’ van Thomas Moore: We worden ergens goed in door onze 

verbeelding te oefenen - 

05-12-17, 15:38 - Wilfred: Van XXXXX... morgen rond 9.00 uur mag de 

volgende 

05-12-17, 19:33 - XX CC: Zojuist zag ik twee vrouwen (moeder en oma van 

kinderen, vermoed ik zo) lopen met twee kratten vol met kadootjes. Ze 

waren druk aan het overleggen over de “Sinterklaas strategie” van de 

avond. Heerlijk om te zien hoe vrij de verbeelding is voor de kinderen, 

en tegelijkertijd dat het gestuurd wordt door een “onzichtbare” hand... 

05-12-17, 19:34 - XX CC: Kinderen oefenen vandaag in ieder geval genoeg 

met de verbeelding! En alle ouders zijn vandaag Experience Designers 😎 

06-12-17, 11:48 - XXX CC: Een gesprek is goed of waardevol wanneer.. 

06-12-17, 12:51 - Wilfred: PTT-20171206-WA0000.opus (bestand bijgevoegd) 

06-12-17, 12:52 - Wilfred: Antwoord van een student 

06-12-17, 13:04 - XXXX CC: <Media weggelaten> 

06-12-17, 13:08 - XXX CC: Wat doet dit gesprek met jullie? 

06-12-17, 13:09 - XXXXX CC: Ik vind het soms lastig, we zitten op 

verschillende golflengtes voel ik 

06-12-17, 13:11 - XXXXX CC: <Media weggelaten> 

06-12-17, 15:16 - XX CC: Een gesprek is waardevol als er verschillende 

perspectieven en golflengtes zichtbaar worden � 

06-12-17, 18:14 - XXXXX CC: Als je de ander raakt 

06-12-17, 18:15 - XXXXX CC: Als het interessant is 

06-12-17, 18:15 - XXXXX CC: ... grappig, ontroerend 

06-12-17, 18:16 - XXXXX CC: Als het nergens over gaat maar het niet uit 

maakt omdat je weet dat je elkaar mag 

06-12-17, 18:16 - XXXXX CC: Als je tijd met elkaar wil doorbrengen 

06-12-17, 19:04 - Wilfred: Als je ook stil kan zijn� 

07-12-17, 08:32 - XX CC: Nieuwe stelling (om 9:00u zit ik al in 

bespreking, dus foei foei iets voor 9:00u): “HKU is voor mij...” 



07-12-17, 12:53 - XXX CC: Als een lego-bouwwerk 

07-12-17, 12:57 - XXXXX CC: 😄 

07-12-17, 13:05 - Wilfred: Een grote bron van inspiratie, irritatie, 

werk, inkomsten, vreugde, gevoel van geschiedenis en heden, plek van 

ontmoetingen met studenten en collega's, afscheid nemen, noodzaak, 

bijzaak, passie, intensief, spelen en voor het echie... 

 

Maar ook gewoon de HKU...een faciliteit voor jonge mensen en leergierigen 

in creatieve ontwikkeling 

07-12-17, 18:27 - XXXXX CC: Een plek voor groei 

https://goo.gl/images/vzcE14 

07-12-17, 18:28 - XXXXX CC: Een plek voor groei 

 

https://images.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fschaffenkomfort.com%2

Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2Fbonsai-tree-

cost.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fschaffenkomfort.com%2Fbonsai-tree-in-the-

living-room.html%2Fbonsai-tree-cost&docid=MbRZMUzzI-

YGkM&tbnid=HhN0gUBoK6sAUM%3A&vet=1&w=1999&h=1998&hl=en-

US&source=sh%2Fx%2Fim 

07-12-17, 18:29 - XXXXX CC: Sorry, ik probeer de foto te delen, niet de 

url... 

07-12-17, 21:50 - XX CC: ...voor mij een hutspot (allerlei mensen, 

ideeën, dromen en wensen) � 

08-12-17, 00:10 - XXXX CC: .. een plek waar ik wat ik elders leer en heb 

geleerd kan doorgeven. Waar ik die dingen op die manier opnieuw kan 

leren, op een andere manier. Waar ik wat me fascineert, raakt en beweegt 

kan delen. Waar ik me kan laten bewegen door een nieuwe generatie. 

08-12-17, 09:57 - XXX CC: Mooie afsluiters :) 

08-12-17, 10:00 - XXXX CC: Ja, mooie laatste antwoorden! 

08-12-17, 10:03 - Wilfred: Dank allen...ik mail jullie snel nog met een 

samenvatting 

08-12-17, 20:44 - XXXX CC: En stuur je ons ook nog de kaarten toe, 

Wilfred? Of dat we die bij de volgende training krijgen bv. Dat zou ik 

leuk vinden. 

 

 
 


