9

Woensdag 13 december 2017

Bas Schel (40) brengt eigentijdse versie
van Karel en Elegast uit

Feelwise focust...
Birgit Vandermeulen heeft sinds 2008 haar coachpraktijk
Feelwise. Vanuit haar HR-achtergrond, coachopleidingen
en -ervaring geeft zij met veel passie & professionaliteit
haar praktijk vorm. Het is haar missie om mensen te
inspireren tot ontwikkeling en meer regie over werk en
leven te geven.
XziXzi Photography

Bas Schel geeft op het kantoor van DeMooiBoxtelKrant een demonstratie van zijn tekenkunsten. (Foto: Sander van Kasteren)

Boxtel - Boxtelaar Bas Schel (40) bracht
afgelopen week zijn eerste boek uit. Het
gaat om een door hem geschreven en
geïllustreerde versie van het middeleeuwse
verhaal ‘Karel ende Elegast’. Het boek is
voor 18 euro bij de tekenaar, of via
Kirjaboek.nl te koop en heeft bovendien
een heel persoonlijk tintje.

leven. Neefje Daan werd Karel en nichtje Isa
stond model voor de fee. Voor zoon Pim (1,5
jaar oud) was de rol van de slechterik Eggerik
nog beschikbaar. “Ik moet nog even
nadenken hoe ik dat later aan hem ga
uitleggen”, lacht Schel.

Je zou het eerste boek van Bas Schel een
eerbetoon aan zijn vader kunnen noemen.
Schel zijn vader, zelf Neerlandicus, vertelde
Bas en zijn jongere broer Mark altijd het
verhaal van Karel en Elegast. “Dat kon ik dus
bijna letterlijk uit mijn hoofd op papier
zetten”, vertelt de tekenaar. Dat is maar
goed ook, zo meent hij, want als echt schrijftalent zou hij zichzelf niet bestempelen.

Bas zijn vader nam op 26 november, diens
verjaardag, het eerste exemplaar van Karel
en Elegast in ontvangst. Een bijzonder
moment, geeft Schel aan. Mede omdat zijn
vader zijn verjaardag noodgedwongen niet
thuis, maar in het ziekenhuis doorbracht. Pa
Schel maakt het inmiddels weer goed en
volgt vol trots de verkoop van het eerste
boek van zijn zoon. En die loopt goed:
inmiddels zijn al 42 van de 50 exemplaren die
Bas in zijn bezit had, verkocht.

Tekenen daarentegen, dat zit Schel in het
bloed. Tot 2016 werkte hij op de communicatieafdeling van de gemeente Boxtel. Sinds
onze gemeente digitaal ging werken was het
spreekwoordelijke hek van de dam. “In die
zin heb ik mijn tekencarrière wel aan de
gemeente Boxtel te danken, want via hen
kreeg ik een iPad, waar ik in mijn vrije tijd op
ging tekenen. Heel praktisch, want je kunt
hem overal mee naartoe nemen”, legt Schel
uit. Bij zijn nieuwe werkgever, de gemeente
Heusden, kreeg hij onlangs ook als tekenaar
een opdracht om een informatiefolder te
illustreren.

Pa Schel is niet de enige die vol trots naar Bas
kijkt; ook de 4-jarige Teun volgt zijn vaders
succes op de voet. “Hij houdt precies bij
hoeveel boeken ik verkocht heb en trekt zelf
ook regelmatig zijn stiften tevoorschijn”,
vertelt Schel met een brede lach op zijn
gezicht. Wellicht kan de kleine Teun zijn
vader in de toekomst helpen met het
uitvoeren van diens toekomstdromen, want
als het aan Bas ligt, komen er nog meer
boeken aan. Zo wil hij graag nog een
(prenten)boek maken dat zich afspeelt in
Boxtel en tekent hij graag nog een kinderboek
dat zich afspeelt in de toekomst.

Het idee om zijn tekeningen in boekvorm uit
te brengen ontstond ergens rond de zomer
van 2016. Eén van zijn contacten op het
online-kunstenaarsplatform
DeviantArt
vertelde Schel dat hij prachtig tekende, maar
hij nog niets tastbaars had. “Ik moet zorgen
dat dáár verandering in komt, dacht ik toen”,
vertelt de tekenaar.

Naast zijn eigen werk volgt Bas Schel ook het
werk van ‘die andere tekenaar’ uit Boxtel,
Ralph Dikmans. “Wat hij deed is echt een
inspiratie voor mij geweest! Hij heeft zijn idee
echt doorgeduwd en kijk hoe succesvol hij nu
is!”, spreekt Schel vol bewondering. Aan
talent is volgens Schel geen gebrek in Boxtel:
“Ferdy Steger bijvoorbeeld. Hij maakt
prachtige kunstwerken en tegenover mij
woont Ineke Platel die ook prachtig werk
maakt. Er zit denk ik inkt in de Dommel!”

Nu is er dus zijn ‘eigen’ versie van Karel en
Elegast, dat is opgedragen aan zijn vader.
Naast zijn vader komen er nog een paar
andere familieleden van Schel in het boek
voor. Dat zit zo: Schel geeft aan dat hij het
lastig vond om personages te verzinnen.
Toen bedacht hij dat zoon Teun wel eens als
Elegast zou kunnen figureren. Al tekenend
kwamen de personages meer en meer tot
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aanvoelend | altijd in beweging | levenservaren
trotse mama | gek op woorden | energiegevend | tikkeltje
filosofisch | lekker praktisch | positief | integer.

Afgelopen weekend zag ik de World Press
Photo Tentoonstelling in Den Bosch. Indrukwekkende beelden, grotendeels in relatie tot
oorlog, moord en dierenleed. Geconfronteerd met deze wereldwijde heftigheid, realiseerde ik me opnieuw hoe eenvoudigweg
‘simpel’ het leven hier in Nederland is en de
relatief grote invloed die we zelf kunnen
uitoefenen op ons levensgeluk. Natuurlijk
zijn er externe factoren waar we geen
invloed op kunnen uitoefenen. Regeringsbesluiten die erin resulteren dat we langer
moeten doorwerken bijvoorbeeld.
In workshops die ik faciliteer blijkt zeer regelmatig dat voor werknemers deze uitgestelde
pensioenleeftijd een doorn in het oog is en
een negatieve invloed heeft op de werkmotivatie. Vanuit individueel werknemersperspectief meer dan begrijpelijk natuurlijk.
Tegelijkertijd is het voor werkgevers net zo
vervelend. Zij hebben ook weinig invloed op
deze overheidsmaatregelen. Wel kunnen zij
elke dag opnieuw het werkgeluk van hun
werknemers positief beïnvloeden.
Werkmotivatie is ‘iets’ waar de werknemer
en de werkgever beiden aan kunnen werken.
De werkgever kan werkmotivatie bevorderen door verder te kijken dan de taken die
zijn vastgelegd in een functiebeschrijving.
Door een goed gesprek of de inzet van een
coach waarmee de werknemer wordt
geholpen om zijn/haar individuele talenten
te ontdekken. Door het creëren van werk
waarin de ontdekte talenten kunnen worden
ingezet. Door niet te focussen op dat wat
niet goed gaat. Helaas is dat laatste vaak

(nog) het hoofdonderwerp van het eindejaar
beoordelingsgesprek.
Marc
Lammers,
voormalig bondscoach van het Nederlandse
dameshockeyteam, benadrukte het jaren
geleden al: focus op het maximaliseren van
de unieke kwaliteiten van elke individuele
speelster. Maak van een goede spits een nog
betere spits. Zo haal je het beste uit het
individu én zorg je voor het maximale
teamresultaat.
Het individu heeft zijn of haar geluk in
belangrijke mate in eigen handen door te
focussen op een doel dat het leven de
moeite waard maakt. Dat klinkt misschien
zwaar en groot, tegelijkertijd is het heel
simpel. Aristoteles noemde het een eudaimonisch leven: een actief leven waarin je je
talenten ontwikkelt én een concrete bijdrage
levert aan de samenleving. Ertoe doen &
erbij horen, dat is waar wij mensen in de
kern zo naar verlangen. Een leven waarin je
de inzet van je talenten aan anderen geeft,
en anderen de inzet van hun talenten aan
jou.
Zingeving kan groots en meeslepend als
wereldkampioen. Zingeving kan klein en
dierbaar als vrijwilliger bij het dierenasiel.
Zingeving kan gaan over grote resultaten of
lucifers die onverwacht in het donker
oplichten. In deze bezinnende decembermaand wens ik je het geluk om jouw
alledaagse wondertjes van het afgelopen
jaar te zien, en wens ik je de voldoening van
een Zinvol Nieuwjaar voor jou en de wereld
om jou heen. Samen. Zin. Geven. Ik heb er
zin in!

Korting op uw zorgverzekering
en gratis Viventpas?
Stap nu over! Kijk op
www.VGZ.nl/Viventpas

Bas Schel zijn versie van Karel en Elegast is
voor 18 euro te bestellen via Kirjaboek.nl of
bij de tekenaar zelf, door een e-mail te sturen
naar basschel22@gmail.com. Schels’ werk is
te vinden op Facebook, Instagram, of op
basschel.deviantart.com.

Willeke is
welkom!

