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INLEIDING
Een ochtend eind januari 2011.
Ik zit in mijn hotelkamer en op CNN is de zoveelste herhaling
bezig van een nieuwsverslag over de oproer op het Tahrirplein. Ik ben in Egypte om voor vtm verslag uit te brengen van
de Arabische Revolutie. En de spanning in Caïro is te snijden.
Mijn cameraman is de avond voordien terug naar België gevlogen en het is nog minstens 10 uur wachten voor mijn andere
collega aankomt.
Ik ben een televisiejournalist, zonder cameraman heb ik geen
verslag en als het niet op beeld staat, is het in mijn vak niet
gebeurd. En dus restte er weinig anders dan te wachten.
Dacht ik.
Maar naarmate er opnieuw veel Egyptenaren naar het Tahrirplein komen, voel ik dat ook ik toch naar daar moet. Alleen
gaan is een risico. Maar toch, het is een berekend risico en ik
ben bereid het te nemen, want iedere man of vrouw op dat
plein heeft een verhaal. Een verhaal dat moet verteld worden.
Net als dat van de aanhangers van -op dat moment nog- president Mubarak.
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Het enige filmmateriaal dat ik nog heb, zijn mijn iPhone en
een al wat oudere handycam die diende als back-up voor het
geval de cameramannen hun grote televisiecamera’s Egypte
niet hadden binnen gekregen.
Ik voel dat het tijd is, tijd om de klassieke televisie -en vooral
het klassieke denken van de journaaljournalistiek- los te laten.
Ik meng me tussen de mensen, nog meer dan dat het geval zou
zijn met een grote schoudercamera. De mensen kijken in mijn
lens, praten rechtstreeks met de kijkers. Dan weer eens met
mij. Ik film mezelf selfiegewijs, al wandelend tussen de almaar
groter wordende massa. Ik beschrijf wat ik zie. In 1 take, ook
al verspreek ik me, iets wat je zelden of nooit ziet bij opgenomen verslagen. Het deert me niet. Beter echtheid dan de
absolute perfectie. De drang om de verhalen te vertellen van
de duizenden jongeren die oprecht verandering willen in hun
land is te groot, te groot om me zorgen te maken over mijn
vlekkeloos imago van de televisiejournalist voor de camera.
Plots besef ik wat storytelling is.
Je moet de kijker vastpakken,
vertellen vanuit een oprechte betrokkenheid,
toon wat er in mensen omgaat,
laat je kijker het verhaal meebeleven.
Mensen spreken, cijfers niet.
Laat die grote televisiecamera geen hinderpaal zijn tussen jou
als journalist en de kijker. Integendeel.
Vertel een verhaal. Wees betrokken.
En dat is wat storytelling is. Niet alleen sterke beelden in de
juiste volgorde monteren, maar alles wat wij, visuele journalisten doen, in vraag stellen. En kijken of we het niet anders en
op een betere manier kunnen vertellen.
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Je kan een verslag geven of een verhaal vertellen.
Op het Tahrirplein, besefte ik dat ook de vorm en de drager
mee mijn verhaal bepaalde, door het gebruik van mijn iPhone
en de handycam stond ik dichter bij de mensen die ik interviewde. Mijn eigen iPhone gaf me kans om het verhaal dat ik
wou vertellen van de mensen op Tahrir persoonlijker te maken. Het beeld was niet het mooiste dat ik ooit had gefilmd,
maar wat er op te zien was, was echt. Op dat moment, voor
dat verslag de beste keuze.
Iedereen heeft een verhaal.
Meer nog, iedereen heeft een ongelooflijk verhaal. Dat van
Nelson Mandela kent u: een verhaal met een wereldwijde impact. Maar kent u het verhaal van de zoon van de bakker bij u
om de hoek? Of dat van die leerkracht fysica die elke dag met
passie voor de klas staat en dan ’s avonds thuiskomt om zijn
gehandicapte zoon te verzorgen. En dat hij nooit zijn optimisme verliest? Wat heb ik enorm veel geleerd over het leven uit
zijn verhaal.
Verhalen vertellen is moeilijk, vreselijk moeilijk zelfs. Het is
hard werk, topsport. Op elke feit, op elke emotie moet je een
beeld plakken. Het is een evenwicht zoeken, nuances aanbrengen, doseren, elk beeld dat je fout kiest kan je verhaal een andere toon geven. En daarom niet altijd de juiste.
Er zijn tientallen manieren om een verhaal te vertellen:
chronologisch of net niet?
Met een voice-over? Of toch ook maar niet?
Wie laten we aan het woord? Moet dat eigenlijk wel?
Maar voor al die verhalen zijn basics nodig, tips en tricks die je
altijd kan gebruiken.
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Maar we gaan er wel van uit dat je weet hoe je een camera
moet gebruiken.
Dit boek geeft je inspiratie om erop uit te trekken en verhalen
te vertellen, met veel goesting om mensen te raken met beelden.
Dit boek is voor studenten journalistiek, regie, documentaire.
Dit boek is voor ervaren journalisten die zin hebben om inspiratie op te doen of zichzelf in vraag te stellen.
Dit boek is voor mensen die geloven dat verhalen vertellen
niet meer weg te denken is uit onze samenleving en media.

De verteller in dit boek schrijft weleens over zichzelf, maar ‘ik’
bestaat niet. How To Story is het verhaal van drie mensen, die
in elkaar overvloeien.
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‘De wereld wordt complexer en gevaarlijker,
maar de journalistiek faalt in zijn opdracht
om de mensen dat uit te leggen.
Dat komt omdat journalisten niet langer zelf
verstaan hoe de wereld werkt,
maar ook omdat we manieren zoeken
om die complexiteit te vatten.
Daarom is goede storytelling zo belangrijk:
het is de beste manier om mensen
gebeurtenissen te laten begrijpen en
te laten ervaren alsof ze het zelf meemaken.’
ADAM WESTBROOK , multimediajournalist.
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Een goed verhaal doet iets:
het raakt, ontroert, maakt je boos, doet nadenken, reflecteren,
de zaken misschien anders zien.
Het doet ook iets in je hersenen.
Je bent op citytrip in een leuke, inspirerende stad en na een
leuke wandeling in het park heb je zin in koffie. Je gaat naar
een gezellige koffiebar even verderop en terwijl je geniet van
je cappuccino lees je in een boek hoe één van de hoofdpersonages plots een heerlijke maaltijd bereidt.
Als toemaatje neemt het hoofdpersonage een duo van roomsoesjes, de chocolade smelt in zijn mond en met duim en vingers likt hij de slagroom van zijn handen en bord.
Zag je jezelf ook al zo een roomsoes verorberen?
Thuis in de tuin onder een stralende zon?
In die koffiebar in die leuke stad?
Of was het toch op restaurant? En hoe zag die omgeving er
uit? Denk eens goed na hoe je je deze scène voorstelde? En
vooral, hoe heerlijk was dat roomsoesje wel niet?
Op het moment dat we lezen hoe het personage eet, beginnen
onze hersenen op volle kracht te werken, de smaakcortex gaat
wild tekeer; dat is het deel in ons brein dat verantwoordelijk is
voor–inderdaad–de smaak. En toch zijn we niet aan het eten.

Elke keer als we een goed verhaal zien of horen, beginnen
dezelfde onderdelen van onze hersenen, die we zouden activeren als we bepaalde gebeurtenissen live meemaken, ook te
werken.
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Videojournalist Matt Danzico vertelde me tijdens een VRT
– workshop ooit hoe belangrijk dat voor ons, storytellers, reportagemakers en journalisten is: ‘Als ik jou een verhaal vertel
over lekker eten en ik vertel het goed, dan ben je op dat moment ook aan het eten, althans je hersenen, ook al luister je alleen maar naar mijn verhaal. Hetzelfde gebeurt er met andere
verhalen over hoop, liefde, verlies, geluk, …’
En dat is ‘the science of storytelling’.
Elke dag beleven we tientallen verhalen: in de krant, op televisie, op straat, aan de keukentafel, op het werk. We ademen
verhalen, groot of klein.
Het is daarom dat bedrijven tegenwoordig amper nog producten verkopen, maar een verhaal, een beleving. Neem Starbucks: daar koop je geen koffie, maar een verhaal over een
community die koffiedrinkt, een plek waar je samen kan komen met je vrienden of vergaderen en werken. Je mag er gerust een hele dag blijven, wees welkom.
Koop je een koffie bij Starbucks, dan koop je een beleving.
Daartegenover staat Microsoft: het bedrijf is er nooit in geslaagd om een verhaal te verkopen zoals Apple. Bij Microsoft
koop je software, punt.
Maar wat kunnen wij, ‘visuele journalisten’ daarmee? Wij tonen immers onze kijkers toch letterlijk beelden? Een beeld van
een roomsoes is een roomsoes, toch? En een verslag over een
betoging is… ja… een verslag over een betoging.
Neen, ook wij willen dat onze kijker iets beleeft. Dus, denk
eens na hoe je beelden toont: vanuit welk camerastandpunt?
Met welke belichting? Met muziek? En zo ja: welke muziek:
dramatisch of dromerig?
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Een beeldjournalist moet zich daar erg bewust van zijn.
Elk beeld heeft een functie. Anders hoort het niet thuis in
je verhaal. Waarom net dat beeld op die plek in de montage? En welke boodschap wil je op dat moment meegeven.
Als journalist wil je je kijker iets doen voelen, wat dat gevoel
ook mag zijn. Als storyteller heb je een verhaal in je hoofd en
wil je dat overdragen in het brein van de kijker zodat hij of zij
hetzelfde meemaakt. Neuropsycholoog Uri Hansson noemt
dat brain-to-brain coupling: de storyteller die het neuropatroon in zijn brein opnieuw creëert in het brein van de kijker.
Wat voel ik, wat zie ik? Ik draag die ideeën en gevoelens over:
dat is de science of storytelling.
Elk beeldverhaal, van een verslag van een betoging in het
journaal tot een anderhalf uur durende documentaire zonder
voice-over zoals bijvoorbeeld ‘Our Daily Bread’ (documentaire van Nikolaus Geyrhalter over de voedingsindustrie zonder
commentaarstem en interviews, maar enkel met strak symmetrisch gestileerde beelden) en eender welke vorm dat daar
online of offline ook mag tussen liggen, is een voortdurend
spel van oorzaak en gevolg waarbij we emotioneel betrokken
geraken.
Storytellers laten de kijker het verhaal beleven alsof die het
zelf meemaakt.
Storytelling is een dwingend verhaal vertellen. Een verhaal dat
boeit, raakt en de kijker zo meesleept dat hij of zij het tot het
einde wil uitzitten.
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