
Jeugdprins 2018 van het Narrendom Haren – MILAN I 
 

Met de kandidaturen om jeugdprins van het Narrendom Haren te 
worden, loopt het de laatste jaren erg vlot. Bij zoverre dat er zich 
ondertussen al een kandidaat heeft aangeboden voor 2019.  Voor 
de leden van de Raad van Elf van de Katteköp alvast een aantal 
kopzorgen en slapeloze nachten minder.  

Wat de 45ste Jeugdprins, Milan I, van ons narrendom betreft, gaat 
er aan zijn aanstelling toch wel een bijzonder boeiend verhaal 
vooraf. Bij de Katteköp wisten ze immers al enkele uren na zijn 
geboorte dat hij kandidaat was om vroeg of laat de scepter van 
jeugdprins in handen te nemen. Het jaartal werd destijds nog niet 
vastgelegd in de agenda van de Katteköp, maar dat hij het ooit zou 
worden, dat stond als een paal boven water.  Je kan er maar vroeg 
genoeg bij zijn, aldus de beide ouders. 

Milan I (Martens) is woonachtig op de Sint-Truidersteenweg te 
Gotem en is de zoon van Tania Derwae en Bart Martens. Bij het 

lezen van deze beide namen zullen je gedachten wellicht meteen afdwalen in de richting van carnaval. 
Juist, het is inderdaad de “joenge” van Bart Martens, voorzitter van de Ridders van de Katteköp die zelf 
ook prins van het narrendom was in 1999. De appel valt dus niet ver van de boom, zeker niet wanneer 
je de archieven induikt van de Katteköp. Daar zal je kunnen vaststellen dat het ganse verhaal eigenlijk al 
begint in 1972 en er een lijvige familiegeschiedenis aan voorafgaat. 

Laten we alvast starten bij het begin. In 1972 werden de Ridders van de Katteköp opgericht, toen nog 
onder de naam van De Volksvrienden. Eén van de pioniers van het eerste uur was wijlen Jean 
Deploige. Hij was bij de start nog geen effectief lid van de vereniging, maar stond niettemin in de voorste 
gelederen van de ploeg die betrokken was bij de opstart, bij zoverre dat hij voorstelde om zijn oudste 
zoon, Tony Deploige, Prins 1972 te laten worden. Nu moet je weten dat wijlen Jean Deploige, die in de 
beginperiode van de Katteköp zelfs de functie van penningmeester heeft waargenomen, de 
overgrootvader van Milan is. Komt daar nog bij dat zijn grootvader, Marc Martens, momenteel nog 
steeds lid van de Raad van Elf van de Katteköp, in 2004 aangesteld werd tot prins van het Narrendom 
Haren, dat zijn zus Lynsey jeugdprinses was in 2008 en om het plaatje helemaal rond te maken werd 
Lynsey in 2018 aangesteld tot Prinses 2018.  

Een ferme boterham zoals je hebt kunnen lezen, maar ondertussen zit Jeugdprins Milan I al stevig in het 
zadel. Hij kreeg carnaval als het ware met de paplepel binnen en kent de knepen van het “vak” als geen 
ander, ondanks het feit dat hij nog maar 9 jaar oud is. Hoe kan het ook anders als je van jongs af aan 
betrokken geweest bent bij het Harense carnavalsgebeuren. Van kindsbeen af was hij aanwezig op alle 
mogelijke carnavalsevenementen en als je hem naar zijn favoriete muziekgenre vraagt, dan zal je snel 
te weten komen dat de carnavalsmuziek bovenaan op zijn keuzelijst staat. 

Zij die regelmatig de carnavalsevenementen van de Katteköp bezoeken, zullen hem ongetwijfeld al 
opgemerkt hebben in een miniversie van het uniform van de Katteköp. Dat hij binnen een aantal jaren 
zal toetreden tot de Raad van Elf, daar bestaat geen enkele twijfel rond, maar hij is niet alleen 
carnavalist in hart en nieren, maar ook een fervente voetballiefhebber. 

Momenteel is hij U9 en verdedigt hij de kleuren van HIH Hoepertingen als doelwachter en niet de eerste 
de beste als we de commentaren te horen krijgen. Of ze hem met zijn talent in Hoepertingen zullen 
kunnen blijven houden, is maar zeer de vraag, want naast zijn huidige spelersactiviteiten in 
Hoepertingen is hij ook een vurig supporter van Club Brugge en kan je hem regelmatig ergens 
terugvinden in de tribunes wanneer Club Brugge aan de bak is.  Eén goede raad wanneer je met Milan 
over voetbal wil praten: zeg nooit dat je supporter van Anderlecht bent, want dan zal je het horen 
donderen en bliksemen vanuit alle hoeken. 

Ondertussen is hij samen met zijn ouders, opa “vake”, Prinses Lynsey I, Prins Nicky I, familieleden en 
vrienden volop bezig met de voorbereiding van de carnavalstoet op 25 februari. Het is momenteel alle 
hens aan dek om alles tijdig klaar te krijgen, en wees er maar zeker van dat de toeschouwers en vooral 
het jeugdige publiek rijkelijk zullen getrakteerd worden op snoepjes en vele andere leuke spulletjes. We 
kunnen alleen maar hopen dat de weermakers hem niet in de steek laten. 

In de stoet zal hij als Jeugdprins 2018, Prinses Lynsey I en Prins Nicky I voorafgaan. Je kan geen 
mooiere familiecaravaan bedenken. Mama Tania en papa Bart zullen ongetwijfeld het trio met bijzonder 
veel fierheid aanschouwen en misschien wel een traantje wegpinken. Laten we hopen dat een mild 
lentezonnetje borg staat voor een prachtig schouwspel in de straten van het Narrendom Haren wanneer 
de stoet zich een weg baant tussen de feestvierende toeschouwers en de met vlaggen versierde huizen.        

Milan ziet eindelijk zijn droom in vervulling gaan en het is wellicht nog niet zijn laatste.  
Op 25 februari, tijdens de 47ste Harense carnavalstoet, zullen we hem aan het werk zien. We wensen 
hem veel succes toe! 

 


