
Vertellen werkt! 
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Alles van waarde is weerloos. 
Zo ook de waarheid 
De naakte waarheid is amper te horen 
Maar wel in de vorm van een verhaal, 
met structuur en een emotioneel appel 
En als je dat dan ook weet te vertellen 
komt je boodschap tot zijn recht 



Want waar gaat het om. 
Als je een boodschap over wilt 
brengen beperk je dan tot 
een. 
Een boodschap, misschien 
herhaald op verschillende 
manieren,  als de sinasappels 
in dit netje. 
 



 

Structureer je verhaal want als je spontaan 
gaat vertellen dan vertel je vaak meer dan 
nodig is 
Details die afleiden, of van de hak op de tak 
Waar gaat het over de bomen of de berg 
Het water of de lijnen in het landschap 
Gun je publiek duidelijkheid 
Neem ze aan de hand 



En leid ze rond. 
Begin met de context 
De omgeving 
Een landshap een kamer 
Of een sociale omgeving een gezin een groep 
Schets de omgeving waarin en neem je publiek mee. 



 

En plaats in die omgeving een hoofdpersoon, of 
personen 
Geef je publiek de kans om mee te leven 
Om nieuwsgierig te worden 
Wat gaat er met met ze gebeuren? 



Want de kern van een verhaal is altijd een 
kwestie 
Een drama of dilemma, een probleem wat de 
hoofdpersoon op moet lossen 
Een lastige keuze tussen twee waarden 
Veiligheid of risico 
Goed of kwaad 
Eigen belang of algemeen belang 



En meestal gaat het niet vanzelf 
Zijn er hindernissen, 
Moeilijkheden, een ruzie, een moeras van 
belangen, maar er is altijd onverwachte hulp, 
Een vlonder over het moeras, een goede vriend 
die onverwacht langs komt 
Een bericht in de krant dat inspireert, 



 

Met omgeving, held, drama en de hindernissen en 
hulp heb je de basisstructuur van je verhaal. 
Om er een vertelling van te maken moet je 
analyseren 
Wat is de kern van je verhaal war gaat het in de 
diepte over 
Welke menselijke problemen en emoties gaan 
schuil onder de oppervlakte. 



Want vanuit die diepte kunnen mensen 
meeleven met je verhaal 
Vanuit de herkenning van het algemeen 
menselijk pogen proberen en falen of slagen 
Vanuit die diepte resoneren wij met elkaar 
En de wezenlijke dingen gaan gepaard met een 
gevoel in je lichaam, als dat kunt en durft 
voelen 



Gebruik je lichaam terwijl je vertelt, 
Experimenteer subtiel  
Vertel je over een wandeling door een kloof  
De kleine glibberige greepjes van de rots 
De grote stap, bijna een spagaat, hoe je 
beenspieren gaan trillen terwijl je staand op 
een smal richeltje naar houvast voor je handen 
zoekt  



Kleur je vertelling in met zintuiglijke details, 
Liefst uit je eigen herinnering, dan vertelt je lichaam 
mee. 
Het onverwachte sissen of brullen van de geyser 
De geur van zwavel 
De warmte die door je bergschoenen heen voelbaar is 
zinnenprikkelend 



En dan nog een paar mooie zinnen 
In ieder geval voor het begin en voor het 
slot en een paar sleutelzinnen voor de 
overgangen zodat je publiek de lijn van je 
verhaal kan blijven volgen  
 



Je hebt van je verhaal een vertelling gemaakt 
Dus nu kan je oefenen, droogoefenen zonder 
publiek 
Hardop met video of voice recorder, en als je 
een gat in de weg ontdekt kan je het nog 
repareren 



En dan is het zo ver, je staat ervoor 
Neem je tijd;  
Als je dat doet  ontstaat er een magische 
driehoek 
Een verteller, een verhaal en publiek 
Het verhaal in de hoofdrol, als voertuig 
voor je boodschap 
De verteller actief dienstbaar aan verhaal 
en publiek  



Ervaar het publiek, de zaal, hoe is de aandacht 
Zijn er fans  of is er reserve? 
Let op zoals bij een river-crossing, de rivier die 
in de ochtend rustig was kan na een zonnige 
dag kolkend diep zijn 
Kijk hoe het water stroomt, is er een draaikolk 
of kleurverschil die op diepe gaten of grote 
blokken, 
Zie je sporen aan de overkant van voorgangers, 
en dan … 



 
 

Begin en ga door stop niet  
Als je stopt met gasgeven kan het water in je 
uitlaat stromen en stop het echt. 
Voel wat er nodig is om de aandacht van het 
publiek te behouden, je verhaal tot zijn recht 
te laten komen en controle te houden 
Sneller, trager, dure woorden of sobere taal. 
 



Vanuit je voorbereiding kun je nu 
improviseren, 
Je aanpassen aan wat het moment 
vraagt en balanceren met je 
aandacht vertrouwend op je 
verhaal, zelf aan het stuur, 
genietend van je publiek en de 
spanning die jullie samen oproepen 



Dan wordt je vertelling een voorstelling 
Wandel je met degenen die luisteren door je 
verhaal heen 
Ieder in een eigen voorstelling, in een eigen 
landschap 



Tot het einde van je verhaal, 
Een verteld verhaal stroomt 
de inhoud is elke keer dat je het verteld 
hetzelfde  
De vorm is steeds subtiel anders 
Want de vertelling is een creatie van verteller 
én publiek. 



Verhalen zijn sterk en taai. 
Een goed verteld verhaal is taaier. 
Want een goed verteld verhaal wordt 
doorverteld 
Want een goed verteld verhaal wordt 
doorverteld. 
Want een goed verteld verhaal wordt 
doorverteld. 


