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Ga met me mee naar Waterdorp
Hallo!
Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Jan en ik houd van verhalen. 
Waarom vraag je? Ik ben opgegroeid in een huis vol boeken. Aan elke 
muur, op elke tafel en in elk kastje. Er waren teksten in alle soorten en 
maten: opstellen, wetenschappelijke teksten, korte verhalen, romans, 
noem maar op. Elke avond had ik een ‘date’ met een ander boek. Dankzij 
De Kleine Prins, De Avonturen van Kleine Nicolaas, Kuifje, en de exotische 
Arabische verhalen van Duizend-en-een-nacht, ben ik een verhalenfanaat 
geworden. Verhalen geven je nieuwe inzichten, laten je nieuwe dingen 
ontdekken en geven je toegang tot nieuwe realiteiten.

En waarom, vraag jij je nu af, is dat relevant? Omdat verhalen een cruciale 
rol spelen in hoe wij de wereld om ons heen zien en interpreteren. Maar 
naarmate we ouder worden vergeten we vaak hoe belangrijk het is om 
dingen vanuit een ander perspectief zien, om verschillende waarheden 
te begrijpen en écht te luisteren. Zo vergeten we hoe belangrijk het is om 
ons in te leven in een ander. En dat is zonde. Want als we echt luisteren en 
onszelf verliezen in een verhaal - zonder ons eigen oordeel erover te vellen 
- kunnen wij empathie opbrengen. En dat helpt ons weer om eerlijker, 
efficiënter en creatiever samen te werken met de mensen om ons heen. 
Of je hier nu bent om jezelf beter te leren kennen via verhalen, om 
relaties te verdiepen of om je team en andere stakeholders te helpen 
samenwerken: dit spel kan zomaar eens voor jou zijn!

Ik heb vijf verhalen voor je verzameld. In elk verhaal geeft een andere 
inwoner van Waterdorp je zijn perspectief op wat er 
gebeurde toen de kat het dorp verliet. Ik nodig je 
uit de verhalen te lezen, ze te interpreteren, erop 
te reflecteren en ervan te leren. Mocht je aan een 
groepsproject werken dan kun je denken aan 
Waterdorp als de ruimte waar dit project 
plaatsvindt, en zo je eigen perspectief 
en dat van anderen verkennen.

The pond

In current days there was a pond that had a village built nearby. For thousands of years, the 

pond sourced its waters from a stream. The stream begins in the forests and moves through 

the planes and to the sea. Throughout its life, the pond has seen all sorts of creatures 

who lived among and around her body. Her surroundings had changed steadily over time. 

Nonetheless, it was since the establishment of the human community by her side —over six 

hundred years ago— that the whole landscape changed the quickest. 

The pond’s body would extend over a few hectares at the foot of a valley. She laid over a 

bed of sand and sandstone that allowed the waters to flow into the Earth. Around her, some 

willows would shade her and caress her surface with their sharp thin leaves. Among them, 

some rush forming dense mazes in the water. 

The pond had a lot of tenderness for all the creatures around. They were like sons and 

daughters that kept relying on her generation after generation. She wasn’t an easy mother to 

them; as much as she could give them water abundance from her body, she would also ask 

for the water back. Only under that condition, they would be, and life would blossom. And so 

did everyone. It was only fair for all she provided. The men usually took the water from the 

deepest of her body, from the soil-protected vessels. Sometimes this troubled her since only 

she could sense how much water they took; at times, they took so much that the wells got 

dry for a while. It hurt. Many other creatures with little options to move around also took it 

from below. Yet, they keep a constant cycle of giving and taking, far more stable and caring. 

Many animals passing by, or the well-established mice population would drink from her 

shore and a lively cat from the small puddles of the pond before the rush.

But one day, the pond hugged the cat as he fell from above the cliff into her body, and their 

waters blended while some torrents dragged the solid remains downstream and to the other 

side. The cat was one more on the list of those to become with water again, just like the rit-

ual mandates. It was obvious: what they all shared wasn’t enough to keep them united until 

they would be together again. The pond didn’t judge. It was not her position to do so. She 

only cared about keeping the circle going and the rituals guaranteeing it. She was one of the 

guardians of life. Another creature would look at the situation in a new way, take different 

actions, and the existence would continue.

‘Who is next?’ — the water asked.

And the fox and mice kept going to the pond, the humans pumping 

water from the depths, and the trees quietly extending her body 

to the heights.
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Verhoudingensjabloon

Join me in Watertown
Hello there! 

Let me introduce myself, my name is Jan, and I am a story lover. Why? I grew up in a home 
with books on every wall, table, and cupboard. Texts of all sorts: essays, scientific, short sto-
ries, fiction, etc. The books and I would have a date every night. And from chapter to chapter 
of Le Petit Prince, among Les Aventures de Petit Nicolas or of Tintin, and the foreign tales of 
1000 Ans de Contes, I became a story enthusiast. Stories have a special thing that allows 
you to look at things from many lenses, discover something new and imagine other realities. 

But why is that any relevant, you might wonder? Narratives are at the core of how we look at 
the world around us and make sense of it. But as we grow up, we often forget their impor-
tance in allowing us to see things differently, understand different truths and listen whole-
heartedly. The consequence of this loss of touch with stories as pieces of knowledge and 
wisdom is that we fail to recognise how powerful it is to understand where someone comes 
from. In fact, when we listen, immerse ourselves in a story and detach from our judgements, 
we can unlock a much-required empathy that will allow us to engage more honestly, effi-
ciently, and creatively with those around us. Whether you got here to read 
stories, for self-discovery, to deepen a relationship or help your team and 
stakeholders better collaborate, this game might be for you. 

I gathered five stories for you. They are tales from the inhabitants I met 
in Watertown; each character comes from a different place and will offer 
their perspective of what happened when the cat left the town. I invite you 
to learn from their stories, interpret them, and reflect on 
your interpretations and yourself. And, if you are work-
ing on a project with other people, you could think of 
Watertown as the space where this project happens 
and give some focus to the context of the stories.

Welcome!

Map of Watertown

Mode 1
Get to know yourself

Individual
+30 minutes

This is a personal reflexion exercise, do it with calmness when you are not in a hurry. You will 

need a notebook and find a space where you can relax, feel comfortable, and be by yourself.

INSTRUCTIONS

These instructions are for reference, use the contents of the package at your will

1

Read the five stories,

there is no specific order

2

Think about the characters 

and their behaviours 

(red cards)

3

Reflect on how you feel identified 

with the characters and situations. 

You can use the blue question cards 

and write down your reflexions in a 

journal or notebook.

4

Try it out with other stories, fables, 

novels, movies, and songs... and 

come up with new questions

5

Dare to write a fable of your own that 

highlights your reflexions

Mode 2
Understand another person
2 - 4 participants
+20 minutes

You have to meet someone you have to collaborate with. You might want to consider begin-
ning this meeting with a short warm-up to discuss your assumptions over each other and 
learn from your positions. 

INSTRUCTIONS

These instructions are for reference, use the contents of the package at your will

1

Bring the fables 
to the meeting

2

Choose 1 or 2

3

Read them together or at loud

4

Discuss the characters’ 
behaviours and what could have led 

to these situations 
(red question cards)

5

Share how you relate 
to the different characters 

and situations 
(blue question cards)

6

Be curious about the other people 
you are conversing with 

and avoid judgments

Mode 3
Map a collective’s evolution+2 participants1h individually + 1h collectively

Seeing how a group thinks and their thought evolves can be valuable to foster a sense of 

community and togetherness, define the best paths of action from the convergence 

of values, and glimpse the impact of their activities on the group’s worldviews.

INSTRUCTIONS

These instructions are for reference, use the contents of the package at your will

1

Get people of a group (coordinators, some stakeholders...) to have individual reflexions (as stated in mode 1)

2

Hold an informal reflexions sharing session

3

Allow people to share what they want from their reflexions4

Place their reflexions in the included cartography according to the description

5

Keep the discussion open and let people add to each other reflexions

6

Set a date for another session and plan for it (e.g. every 6 months, introduce new stories if necessary)

The man
The man loved his life in the town, wildness living around and without the stress of human-
kind, cars, and pollution. It was much different from city life. The village had a few inhabi-
tants. The humans, who, over time, built the houses and reshaped the landscape, were the 
ones most in control. Yet, there also were other inhabitants. The cat was one of them, and 
the humans were quite fond of him. Everyone loved that cat and allowed him to go inside 
their homes. 

Our men usually gave him food. ‘Food for himself and the food for the cat,’ he often said. 
Then, he would fill a big terra-cotta dish with food and leave it outside, so the cat could eat 
whenever without having to get through the fence. He made a habit out of it. But for them it 
was kind of a deal: in exchange for the food, the cat would also spend time with the man and 
keep him some company.

One day as the man was walking where he left the cat food, he saw another animal eating 
from the dish. At first, he found it cute to have new creatures eating in Watertown streets, 
but soon he remembered he had left that food there solely for the cat. How did that fox dare 
to steal from the cat? Were not there enough mice and rabbits around? The man was trou-
bled for some time that things didn’t work as they were supposed to. He even brought the 
situation up to the town council. Anyhow, they discarded hunting the fox and killing it. Laws 
forbid it.

After some days of poorly sleeping, the man ideated a solution for the cat food problem. He 
designed a cage as a cat-feeder where the dish could be placed inside. The box opening was 
big enough for the cat but too deep for the fox to get in and reach the food. So he got some 
wood and turned his marvellous idea into a reality. 

The man saw that for some time the cat took out the plate and left it inside the structure 
again after a while. ‘He just had to learn and get used to eating inside.’ Days went by, and 
eventually, the cat stopped taking the food out. ‘Finally, he learned!’ the man thought, as he 
was getting used to leaving the food inside the feeder.

But in the following weeks, the cat was nowhere to be seen. The town even organised a 
search to find the cat and know what happened regarding his disappearance. Yet, the food 
was eaten by the end of every day, so the man kept feeding the cat with the hope one day he 
would let others see him again. But as is often said, time heals everything; the inhabitants 
forgot about the cat and focused their worries on the growing mice population.

STORY

Which character was the 

most egalitarian?

Which character had the 

strongest moral?

Which character had the 
strongest will?Which character had the 

best understanding of the 
situation?

INTERPRETATION CARD INTERPRETATION CARD

INTERPRETATION CARD INTERPRETATION CARD

Which character had the highest possibilities to solve the situation if they acted 
differently?

Which character was in best terms with the others?

Which character was the 
most affirmative?

Which character was the 
most selfish?

INTERPRETATION CARD INTERPRETATION CARD

INTERPRETATION CARD INTERPRETATION CARD

How close do you feel 
to the cat?

How close do you feel
to the man?

How close do you feel 
to the fox?How close do you feel 

to mice?

REFLEXION CARD
REFLEXION CARD

REFLEXION CARD
REFLEXION CARD

How close do you feel 
to the water?

or

What is the water in you and your surroundings?

What is the food 
in your story?

What character 
do you strive to be?

What cat-feeders 
are you building 

or using?

REFLEXION CARD
REFLEXION CARD

REFLEXION CARD
REFLEXION CARD

The cat
The cat could go anywhere. Over the roofs, jumping walls, in everyone’s gardens and over 

trees. Freedom had given him the possibility to do everything he wanted, and he loved it. 

One day, a little red fox arrived in the village. That day the fox and the cat met. The fox was a 

small animal, barely the same size as the cat, but with a distinctive dark orange and brown-

ish fur. The cat found it interesting to have such a similar animal around. Amazed by the new 

creature, he approached her to take a closer look. ‘Welcome to the village,’ said the cat to the little fox.‘Thanks a lot. Would you know where I can find some food around?’ replied and asked the 

fox.

The cat doubted if to show the fox or not where the food was. That little animal would grow 

up and need more food, so he would be left without. After giving it some thought, he turned 

around and let it be; the fox would find something to eat by herself. The cat went into a gar-

den to zizz. As he left to eat a bit, he saw the fox following him. ‘What does she want now?’, 

he mumbled. The fox followed him until he arrived on a sandy street with whitewashed 

facades. She waited for the cat to finish eating, and then she ate too from the cat food. Al-

though the cat didn’t want to show the fox where his food was, he figured out it would be fine 

for now as there was enough food.
As the fox grew up, she needed more food, but because there was food abundance, they 

could both be fed. Sometimes the cat ate more, at other times less. Weeks passed, and one 

day, he found the food split in portions and other animals eating it by the pond. The same 

kept happening day after day. The food he was being left with wasn’t enough, and seeing it 

was all an idea of the mouse, he ran after him to the pond. Suddenly, the fox also appeared 

and began to run after him. He found himself between the fox and the water, without any 

runaway. The cat had never got that close to so much water and he didn’t know what would 

happen. The fox was getting close to him and didn’t look friendly as she quickly complained 

about the food.

‘Tell me, little cat, what should we do to stop you from taking so much food?’ said the fox.

The cat, afraid, didn’t know what to do. Neither the fox nor the water seemed a good 

ending for him. Would the fox actually kill him? Would the water drown him? Could 

he swim? Could he attack back the fox? And before realising, the fox had already 

scratched him, and from her strike, he was deadly-wounded, falling to the water.
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Kaart van Waterdorp Module 1
Leer jezelf kennen
Individueel
+30 minuten

Dit is een persoonlijke reflectieoefening, neem hiervoor je tijd. Pak een 
notitieboekje en trek je terug op een fijne plek waar je alleen kunt zijn.

SPEELINSTRUCTIES

Deze instructies zijn ter inspiratie, je mag ook op een andere manier reflecteren

1

Lees de vijf verhalen in de volgorde 
die jij prettig vindt

2

Denk na over de personages 
en hun gedrag 
(rode kaarten)

3

Ga na met welke personages en 
situaties jij je identificeert. Hiervoor 

kun je de blauwe reflectiekaarten 
gebruiken. Schrijf je antwoorden in 

het notitieboekje.

4

Probeer het nu uit met andere verha-
len, fabels, boeken, films en liedjes. 

Verzin hierbij nieuwe vragen.

5

Probeer nu je eigen fabel te schri-
jven gebaseerd op je reflectie.



Module 2
Begrijp anderen
2 - 4 deelnemers
+20 minuten

Jullie kunnen beginnen met een kort gesprek over wat jullie van elkaar 
denken. Op deze manier kunnen jullie alvast een beetje bepalen waar je 
staat. 

1

Neem de fabels mee 
naar het gesprek

2

Kies een of twee fabels

3

Lees ze samen in stilte of hardop

4

Discussieer over het gedrag van 
de personages en bespreek wat 

volgens jullie heeft geleid tot deze 
situatie (rode kaarten)

5

Deel hoe jij je identificeert met de 
personages en situaties 

(blauwe kaarten)

6

Vraag naar de mening van anderen 
en probeer niet te oordelen

Module 3
Gezamenlijke evolutie in kaart brengen
+2 deelnemers
1 uur individueel + 1 uur gezamenlijk

Het kan waardevol zijn om te begrijpen hoe een groep denkt en hoe de 
denkprocessen in een groep evolueren. Het samenkomen van waarden 
kan leiden tot een gevoel van saamhorigheid, een plan van aanpak en een 
toekomstperspectief. 

1

Alle deelnemers krijgen eerst 
de mogelijkheid voor individuele 

reflectie (zoals in module 1)

2

Organiseer een informele sessie 
waarbij de deelnemers bij elkaar 

komen

3

Nodig deelnemers uit hun reflecties 
met elkaar te delen

4

Plaats de reflecties in het sjabloon 
volgens de uitleg

5

Houd de discussie open en geef 
deelnemers ruimte om iets toe te 

voegen aan de reflecties van andere 
deelnemers

6

Plan een volgende sessie in 
(bijvoorbeeld elke 6 maanden) 

en breng wanneer nodig nieuwe 
verhalen mee

SPEELINSTRUCTIES



De vos

Een jonge rode vos liep verdwaald 
rond in het bos. Na uren tussen de 
bomen te hebben gezocht naar een 
schuilplaats, vond zij een klein dorpje 
tussen het bos en een meer. Wat een 
plaatje! Misschien dat ze in het dorp 
iets kon vinden om te eten en een plek 
om te rusten. Vanuit de verte leek het 
dorpje niet erg groot, eerder een paar 
huisjes die bij elkaar waren gebouwd. 
Afdrukken van schoenen en dierenpo-
ten sierden de zanderige straten van 
het dorp. Na een tijdje door de straten 
te hebben gelopen, kwam de vos een 
goed gevoede kat tegen.

“Welkom in het dorp”, zei de kat tegen 
de vos.

De vos was zo hongerig dat zij geen 
zin had in een lang gesprek. Als de 
kat zo beleefd was om haar welkom 
te heten, dan wilde hij haar vast ook 
wel helpen installeren. Zo konden ze 
misschien wel goede vrienden wor-
den. Na een vriendelijk “Dankjewel” 
vroeg de vos dan ook aan de kat waar 
zij eten kon vinden. De kat dacht een 
paar seconden na, misschien zelfs 
een minuut, en draaide zich daarna 
om, om de weg te wijzen. De kat liep 
een huis binnen en kwam een veel 
later weer naar buiten. Hij heeft geen 
haast, dacht de vos. Maar ze was 
allang blij dat de kat eten aan het 
regelen was. 

Ze liepen samen op en uiteindelijk 

kwamen ze uit bij een goed gevuld 
bord op de grond. De kat begon te 
eten. Aangezien er niet genoeg ruimte 
was voor hen allebei, wachtte de vos 
geduldig op haar beurt. Toen de kat 
klaar was met eten was er nog wat 
over. Dit was voor de vos, zo begreep 
zij.

Dag na dag, week na week en maand 
na maand at de vos van het bord wat 
de kat had achtergelaten. De vos 
groeide snel en hoewel zij altijd eten 
had, ving ze ook nog konijnen als 
extraatje. Op een dag zag de vos dat 
de portie die de kat had achtergelaten 
wel erg klein was. In het begin nam de 
vos maar aan dat de 
kat gewoon 
wat 

meer eten nodig had die dag, maar al 
snel werd het een gewoonte. De vos 
was verontwaardigd. Hoe kon de kat 
zo gierig zijn dat hij niets meer voor 
haar overhield? De vos was gewend 
dat dieren eten met elkaar deelden, 
maar dat was in dit dorp duidelijk niet 
meer het geval.

Teleurgesteld en boos ging de vos op 
zoek naar de kat. Al gauw vond ze de 
kat spelend met muizen aan de kant 
van de vijver. “Zeg, kleine kat” zei de 
vos, “wanneer stop jij er eens mee 
het eten van anderen op te eten?” Ze 
gaf de kat een klein duwtje om hem 
te laten schrikken. De kat reageerde 
amper. Hij praatte niet en keek alleen 

naar haar en de klif achter hem. 
“Zou hij niet weten dat hij fout 

zit?” vroeg de vos zich af. Hij 
moest gestraft worden. Toen 
de vos de kat nog een klein 
duwtje gaf, viel de kat in het 
water. 

Sinds die bewuste dag is de 
kat nooit meer gezien. De 
vos moest elke dag harder 
werken om de muizen te 
vangen die het dorp aan het 
overnemen waren...

VERHAAL



De muizen
Er was eens een dorp waar de mui-
zen en de dorpskat bevriend waren. 
Ze speelden samen en zorgden voor 
elkaar. Voor de muizen was de kat een 
soort beschermer die rondwaarde. 
Terwijl de kat in de mensenhuizen 
woonde, leefden zij eronder. Op een 
dag, terwijl een muis eten aan het 
verzamelen was in het bos, zag hij een 
jonge vos het dorp binnenwandelen. 
Snel ging hij terug naar de andere mui-
zen om het nieuws te vertellen.

De muizen waren bezorgd door het 
nieuws. Ze vonden het maar niks dat 
er nu nog een dier in het dorp was dat 
hen kon opeten. Maar ze wisten niet 
of de vos in het dorp wilde blijven, of 
er gewoon doorheen reisde. De mui-
zen besloten het even op zijn beloop 
te laten. Dagen verstreken en hoewel 
de vos in het dorp bleef, leek zij niet 
op de muizen te willen jagen. Eerst 
gingen alleen de dapperste muizen 
voorzichtig weer naar buiten, maar al 
snel was het muizenleven weer als 
vanouds. Een van de muizen vertelde 
de anderen dat hij de kat en de vos 
samen had zien eten. Dat stelde de 
muizen gerust: de kat en de vos had-
den waarschijnlijk een afspraak en de 
vos zou de muizen niet opeten. 

De tijd vloog en de vos werd steeds 
groter. Ze jaagde nog steeds niet 
op de muizen, maar toch bestond 
de angst dat dit binnenkort wel zou 
kunnen gebeuren. Daarnaast begon 

het groeien van de vos ook een pro-
bleem te worden voor de kat. Die werd 
alsmaar dunner, en voor de muizen 
bleven geen restjes meer over. Omdat 
de muizen niet snapten waarom de 
kat dit toeliet, hielden zij een vergade-
ring. 

“Het is niet eerlijk dat de vos meer 
eten krijgt dan de kat die voor ons 
zorgt”, zei een muis. “En omdat de 
vos zo veel eet, blijft er voor ons niets 
meer over. We zullen verhongeren!” 
voegde een andere muis toe. Na lang 
gediscussieerd te hebben, opperde 
een wijze muis: “Als het eten niet 
eerlijk is verdeeld en de vos profiteert 
daarvan, waarom delen we het eten 
dan niet netjes in vieren? Een deel 
voor de kat, een deel voor de vos, een 
deel voor ons en een deel voor dieren 
die het dorp bezoeken?” Het idee leek 
redelijk en de andere muizen stemden 
daarom al snel in. 

De volgende dag ging de muis met de 
warmste gevoelens voor de kat naar 
de plaats waar de mensen het eten 
achterlieten. Hij deelde het eten in 
vier porties, nam één portie mee terug 
naar de muizen en een andere naar de 

vijver waar veel reizende dieren kwa-
men. Dit ging een paar dagen zo door. 
Soms aten de muizen samen met de 
kat en soms apart.

Ongeveer een week later, terwijl een 
paar muizen bij de vijver waren, kwam 
de kat naar hen toe. Terwijl hij nor-
maal gesproken kwam om te spelen, 
leek hij deze keer niet zo vriendelijk. 
Hij was agressief en rende achter de 
muizen aan. Plotseling verscheen 
daar de vos, die op haar beurt weer 
achter de kat aanrende. Ze kwamen 
dichter en dichter bij de klif en uitein-
delijk duwde de vos de kat het water 
in. 

De muizen snapten niet wat er was 
gebeurd maar de kat kwam nooit 
meer terug. Aangezien de mensen 
het eten toch wel aanvulden, begon-
nen de muizen steeds meer 
voor zichzelf te nemen. De 
muizen groeiden in aantal en 
de vos werd nu dan toch een 
gevaar voor ze. Sinds die tijd 
jaagt zij onophoudelijk op de 
muizen.

VERHAAL



De kat
In een dorp woonde eens een kat. Hij 
kon overal gaan waar hij maar wilde. 
Hij liep op de daken, over de muren, 
kwam in elke tuin en klom in elke 
boom. Hij vond het heerlijk, al die vrij-
heid. Op een dag liep een kleine vos 
het dorp binnen, en de kat en de vos 
ontmoetten elkaar. De vos was klein, 
amper even groot als de kat. Gefasci-
neerd door dit nieuwe dier, benaderde 
de kat de vos.

“Welkom in het dorp”, zei de kat tegen 
de kleine vos.

“Dankjewel. Weet jij waar ik iets te 
eten zou kunnen vinden?” antwoorde 
de vos.

De kat twijfelde of het verstandig was 
om het eten aan de vos te laten zien. 
Het kleine dier zou groter worden en 
steeds meer eten nodig hebben. Dan 
zou er niet meer genoeg over zijn voor 
de kat ... Na even te hebben nage-
dacht, voelde de kat dat hij eigenlijk 
heel moe was. De vos zou haar eigen 
eten wel regelen, dacht hij, en hij liep 
naar een tuin om te gaan slapen. Na 
een tijdje werd de kat hongerig en 
ging eropuit om wat te eten te halen. 
Daar was de vos weer, en ze volgde 
hem. “Wat een lastpak”, mompelde de 
kat. Toen ze aankwamen bij de vaste 
eetplaats van de kat, begon de kat 
te eten. De vos wachtte geduldig tot 
de kat klaar was en deed zich daarna 
tegoed aan de restjes. Hoewel de kat 

liever niet aan de vos had laten zien 
waar zijn eten was, dacht hij bij zich-
zelf: Ach, voorlopig is er voldoende 
voor ons allebei. Het loopt wel los. 

In de tijd daarna werd de vos steeds 
groter en ze had steeds meer eten 
nodig. Maar omdat er nog steeds 
meer dan genoeg was, was dat geen 
probleem. Soms at de kat wat meer, 
en soms wat minder. Er gingen we-
ken voorbij en op een dag zag de kat 
dat het eten in vieren was verdeeld. 
Verder zag hij dat dieren bij de vijver 
zijn eten aan het eten waren. Dit ging 
dagen achter elkaar zo door. Het eten 
dat voor de kat overbleef, was niet 
genoeg. Toen de kat merkte dat deze 
nieuwe situatie het idee van de mui-
zen was, ging hij verhaal halen bij een 
stel muizen bij de vijver. 

Plotseling was daar ook de vos, die 
achter hem aan rende. Nu zat de kat 
klem tussen het water en de vos. Hij 
was nog nooit zo dicht bij zo veel 
water geweest en wist niet wat er ging 
gebeuren. De vos bleef maar dichter-
bij komen en begon op onvriendelijke 
toon te klagen over het eten.

“Zeg kleine kat,” zei de vos dreigend, 
“wanneer stop jij er eens mee het eten 
van anderen op te eten?”  De kat was 
bang en wist niet wat hij moest doen. 
De tanden van de vos leken scherp en 
het water zag er nat en diep uit. Kon 
hij eigenlijk wel zwemmen? Zou de 

vos hem doden? Voordat de kat het 
doorhad, had de vos hem al gekrabd. 
Met een dodelijke verwonding viel hij 
in het water.

VERHAAL



De man
Er leefde eens een man in een klein 
dorp bij een vijver. Hij hield van zijn 
leven: hij had de pure wildernis om 
zich heen en had geen last van geen 
stress, auto’s of vervuiling. Compleet 
anders dan het stadsleven. Het dorp 
had een paar inwoners: de mensen 
die de huizen hadden gebouwd en het 
land om het dorp hadden bewerkt. En 
er was een dorpskat. Iedereen hield 
van de kat en hij was overal welkom.

De man was gewend de kat te eten 
te geven. “Eten voor mij en eten voor 
de kat”, zei hij vaak. Hij vulde dan een 
groot terracotta bord en liet dat buiten 
staan. Zo kon de kat eten wanneer 
hij wilde. Het was een gewoonte 
maar het leek ook een soort van 
afspraak. De man voerde de kat en 
in ruil daarvoor hield de kat de man 
gezelschap.

Op een dag liep de man naar de plek 
waar hij het eten had achtergelaten 
voor de kat. Daar zag hij een ander 
dier eten van het bord. In de eerste 
instantie vond de man het wel leuk, 
zo’n nieuwe bewoner in de straten 
van Waterdorp. Maar al snel bedacht 
hij zich, hij had het eten tenslotte 
achtergelaten voor de kat. Hoe durfde 
deze vos te stelen van de kat? Waren 
er niet genoeg muizen en konijnen om 
te eten? Het zat de man dwars dat 
dingen niet gingen zoals het hoorde 
en hij legde de situatie zelfs voor aan 
de dorpsraad. Konden ze de vos niet 
doden? Maar de raad verwierp dat 
idee, want het was tegen de wet.

Na een paar slapeloze nachten kreeg 
de man een idee. Hij zou een kooi 
ontwerpen die te klein en te diep was 
voor de vos, waar de kat in kon om te 
eten. Hij sprokkelde hout bij elkaar en 
ging te werk. In het begin zag de man 
dat de kat het bord buiten de kooi 
sleepte en het een tijd later weer terug 
naar binnen sleepte. Hij moet gewoon 
even wennen aan binnen eten, dacht 
de man. Dagen 
verstreken en de 
kat stopte met 
het naar buiten 
slepen van 

het bord. Hij heeft het eindelijk geleerd! 
dacht de man.

In de weken daarna was de kat ineens 
nergens te bekennen. Wat zou er 
gebeurd zijn? Het dorp organiseerde 
een zoektocht en stelde een 
onderzoek in. Het eten op het bord 
bleef verdwijnen, dus de man had 
goede hoop dat de kat soms toch 
terugkwam om te eten. Maar met het 
verstrijken van de tijd begonnen de 
dorpsbewoners de kat te vergeten. Ze 
gingen over tot de orde van de dag: 
namelijk de groeiende muizenplaag.

VERHAAL



De vijver
Er was eens een vijver waar een 
dorp bij gebouwd was. Al duizenden 
jaren kreeg de vijver haar water van 
een stroom. De stroom begon in 
de bossen en bewoog zich door de 
vlaktes naar de zee. Tijdens haar 
leven had de vijver allerlei soorten 
schepsels gezien rond haar wateren. 
Het landschap om de vijver heen 
veranderde gestaag maar het was 
de bouw van het dorp, meer dan 
zeshonderd jaar terug, waardoor de 
omgeving het snelst veranderde.

De vijver strekte zich uit over enkele 
hectaren aan de voet van de vallei. 
De bodem bestond uit zand en 
zandsteen, waardoor het water 
tot diep in de aarde kon komen. 
Om de vijver stonden wilgen die 
teder haar wateren raakten met 
hun dunne, scherpe bladeren. De 
wind blies tussen de wilgen door en 
creëerden eindeloze doolhoven op het 
wateroppervlak.

De vijver gaf veel om de schepsels 
om zich heen. Generatie na generatie 
waren zij als kinderen voor haar. 
Maar de vijver liet niet over zich heen 
lopen. Hoewel ze meer dan genoeg 
water gaf, vroeg zij ook water terug. 
Alleen dan kon het leven om haar 
heen bestaan en opbloeien. Iedereen 
speelde volgens haar regels die, 
gezien alles wat ze gaf, fair waren.

De mensen namen water vanuit 

haar diepste diepten. Soms zat dit 
de vijver dwars. De mensen namen 
soms zo veel water dat de put 
helemaal droogstond. Dit deed haar 
pijn. Sommige dieren namen ook 
wel eens water van de diepten, maar 
zij hielden het proces van geven en 
nemen veel beter in stand. Veel dieren 
dronken van haar oevers, zoals de 
muizenpopulatie of de rondtrekkende 
dieren. Zelfs de kat dronk van haar 
kleine poeltjes.

Op een dag omhelsde de vijver de 
kat, terwijl hij van de hoge klif afviel. 
Hun wateren mengden zich, terwijl 
de stroming de vaste overblijfselen 
meesleepte naar de overkant. De kat 
was de volgende op een lange lijst van 
zij die weer water werden, zoals het 
ritueel wilde. Het was duidelijk: wat zij 
allemaal deelden was niet genoeg om 
ze verbonden te houden tot ze weer 

samenkwamen. 

De vijver velde geen oordeel, het was 
niet haar plaats om te oordelen. Het 
enige dat telde, was om de kringloop 
en de rituelen in stand te houden. De 
vijver was een van de beschermers 
van het leven. Een ander schepsel zou 
op een andere manier naar de situatie 
kijken, anders handelen en de wereld 
zou blijven doordraaien.

De vos en muizen bleven terugkomen 
bij het water, de mensen bleven het 
water pompen uit de diepten en de 
bomen bleven tot grote hoogten 
groeien.

“Wie is de volgende?” vroeg het 
water.

VERHAAL



Welk personage 
streefde het meest 

gelijkheid na?

Welk personage had 
de sterkste moraal?

Welk personage had 
de sterkste wil?

Welk personage 
begreep de situatie 

het beste?

INTERPRETATIEKAART INTERPRETATIEKAART

INTERPRETATIEKAART INTERPRETATIEKAART

Welk personage had 
de grootste kans om 

de situatie anders 
op te lossen als hij 

anders had gehandeld?

Welk personage had 
de beste relaties met 

de anderen?

Welk personage was 
het meest 

bemoedigend?

Welk personage was 
het meest egoïstisch? 

INTERPRETATIEKAART INTERPRETATIEKAART

INTERPRETATIEKAART INTERPRETATIEKAART



In hoeverre identificeer 
jij je met de kat?

In hoeverre identificeer 
jij je met de man?

In hoeverre identificeer 
jij je met de vos?

In hoeverre identificeer 
jij je met de muizen?

REFLECTIEKAART REFLECTIEKAART

REFLECTIEKAART REFLECTIEKAART

In hoeverre identificeer 
jij je met het water?

of

Wat representeert het 
water in jou en jouw om-

geving?

Wat representeert het 
eten in jouw verhaal?

Welk personage 
probeer jij te zijn?

Wat voor kattenvoeders 
bouw of gebruik jij?

REFLECTIEKAART REFLECTIEKAART

REFLECTIEKAART REFLECTIEKAART



Verhoudingensjabloon
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De verhalen en vragen in deze set laten ruimte voor ver-
schillende interpretaties. Misschien zijn jouw reflecties heel 
anders dan die van een ander. Het sjabloon kan helpen met 
het ordenen van jouw reflecties. Enerzijds om ze beter te be-
grijpen, anderzijds om ze gemakkelijker te bespreken met een 
groep. Zo kunnen jullie wellicht een collectief beeld ontwik-
kelen of jullie bestaande perspectieven verdiepen met onder-
werpen waar ieder voor zich misschien niet aan had gedacht. 
De ordening helpt ook om veranderingen die in de loop van 
de tijd plaatsvinden bij te houden.

Individueel Collectief

Ikzelf

Bevat reflecties over je-
zelf: “Wie ben ik?” Denk 
aan jouw kennis, vaar-
digheden, eigenschap-
pen, etcetera.

Bevat reflecties over 
collectieve normen 
en waarden: “Wie zijn 
wij?” Denk aan jullie 
handelingen, taal, doe-
len, etcetera.

Samen-
leving

Bevat reflecties over 
individueel (sociaal) 
gedrag: “Hoe ga ik om 
met andere mensen?” 
Behandelt de kenmerken 
van interactie tussen 
personen.

Bevat reflecties over 
sociaal gedrag en 
structuren: “Hoe 
organiseren wij ons-
zelf?” Denk aan sociale 
afspraken, veronder-
stellingen, waarden, 
etcetera.

Wereld

Bevat reflecties over 
individueel gedrag als le-
vende wezens: “Hoe ga 
ik om met de wereld?” 
Behandelt begrippen, 
overwegingen en rela-
ties tussen mensen en 
niet-mensen.

Bevat reflecties over 
het gedrag van de 
wereld en diens struc-
turen: “Hoe organiseert 
de wereld zich?” Denk 
aan begrippen uit de 
wetenschap, filosofie, 
etcetera.


