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De beste tekening komt nog
Jan Marcelissen
tekent al 23 jaar de
cover voor Veerse
carnavalskrant die
dezer dagen in de
bus valt.
door Ralph van Wolffelaar
RAAMSDONKSVEER – Dat Mart d’n

Vaifde de nieuwe prins carnaval
van Ut Faantelaand zou worden,
daar had Jan Marcelissen (55)
geen rekening mee gehouden.
Maar misschien stak hij ook gewoon zijn kop in het zand. „Alle
aanwijzingen wezen er wel op dat
het Marius zou worden. Maar ik
geloofde het niet. We waren afgelopen zomer nog samen op vakantie geweest, dan had ik het toch
wel in de gaten gehad?”
Niettemin was het toch Marius
van den Boogaard die tijdens het
Prinseroile in november als voorganger in het feestgedruis werd
geïnstalleerd. Marcelissen: „Ik
dacht direct: die moet in de tekening. Maar hoe? Uiteindelijk heb
ik de figuur in de spiegel laten kijken, en daarin is Mart te zien. Elders in de tekening heb ik alle aanwijzingen die voorafgaand aan
het Prinseroile worden gegeven
verwerkt. Maar ik heb voor de tekening van dit jaar meer schetsen
gemaakt dan ooit.”
Dat is te zien. Voor hem ligt een
stapel oude Faantekraanten en
schetsen van wat tot een ontwerp
zou kunnen uitgroeien. Waar de
eerste kranten een of twee steunkleuren kenden, vormt het voorblad van de carnavalskrant de laatste jaren een uitbundig kleurenpalet. Het thema van het carnaval in

䡵 Jan Marcelissen met het ontwerp van de cover van de Faantekraant van dit jaar. In de spiegel is Prins Mart d’n Vaifde te zien. foto Johan Wouters/het fotoburo

Raamsdonksveer is dit jaar
Blaostummaroep. „Dan ga je denken aan een ballon met daarop
het gemeentehuis, waar afgelopen jaar nogal veel is gebeurd.
Een figuur met de vingers achter
elkaar, alsof ie blaast. Een roltoeter of een agent met een blaastest,
als in een zatlap die tijdens carnaval een alcoholcontrole tegenkomt. Uiteindelijk is het toch wat
anders geworden. Carnaval is ook
jezelf een spiegel voor houden.”
Wat volgt is een teken- en schildertijd met onder andere potlood

en waterverf van circa 20 à 25 uur.
„Misschien doe ik onbewust extra
mijn best”, zegt Marcelissen, die
in het dagelijks leven op een
school voor speciaal onderwijs in
Breda werkt. „De krant valt toch
bij zo’n 4.000 mensen in de bus.
Het redactieteam van de Faantekraant werkt keihard aan de
krant, dan verdienen ze het ook
dat ik mijn beste tekenresultaat inlever. Ik wil dat het goed is.”
Het werk voor de Faantekraant is
vrijwillig, daarnaast neemt hij
ook wel eens commerciële op-

drachten aan. In het verleden beschilderde hij onder meer kermisonderdelen en recent nog maakte
hij een schilderij van een indiaan.
Ook maakte hij de wanddecors
die ieder jaar met carnaval bij
Boelaars worden opgehangen.
„Het is altijd zoeken naar de juiste tekening. Meestal probeer ik lokale onderwerpen te verwerken
rond het thema. Zoals op deze
cover in 2008, waarbij ik refereer
aan de legende dat Napoleon de
term Faant heeft bedacht. Of vorig jaar, toen het thema Ut Fèèr

Broist was en ik een dienblad met
de haven heb afgebeeld waar bier
in stroomt.”
Marcelissen ontving afgelopen
jaar voor zijn eerste 22 covers
evenzoveel flessen wijn met daarop het etiket van het ontwerp van
dat jaar. Toch gaat hij nog even
door. „Ik heb altijd het idee dat de
beste tekening nog moet komen.”

bndestem.nl/foto
Bekijk fotoalbum van covers
www.janmarcelissen.nl

