Prins 2011 van het Narrendom Haren – BART II
Eens je de man op de hiernaast afgebeelde foto hebt herkend,
is verdere uitleg haast overbodig.
Het hoort echter tot de geplogenheden van de Ridders van de
Katteköp om in hun jaarlijkse reclameboek een volle pagina te
besteden aan de nieuwe prinselijke hoogheden.
Bart Princen is opgegroeid in Piringen en woont er samen met
zijn gezin in een gezellig opgeknapt boerderijtje.
Op vrij jonge leeftijd maakte hij al deel uit van De Fietsende
Clowns uit Piringen, de kweekschool voor vele jonge Harense
carnavalisten. Je kon er bij wijze van spreken de stiel van
“carnavalist” aanleren en van zodra het carnavalSvirus zijn werk
had gedaan, was er in vele gevallen geen terugweg meer
mogelijk.
Bij Bart verliep het scenario niet anders en ondertussen is hij
sedert een tweetal jaren lid van de Raad van Elf van de Ridders van de Katteköp, om thans zelfs
het hoogste schavotje plaats te nemen als Prins 2011 van het Narrendom Haren.
Hij is een stoere en guitige kerel die samen met zijn echtgenote Godelieve een bouwonderneming
runt. Een combinatie die je niet zo vaak tegenkomt, zeker niet in een bouwbedrijf waar toch vaak
zwaar werk verricht wordt. Geen nood echter, Godelieve weet haar mannetje te staan en als we
haar mogen geloven zou ze deze job voor geen geld van de wereld willen ruilen.
Wie Bart Princen niet kent en hem voor het eerst fysiek ontmoet, verwacht op basis van zijn uiterlijk
meestal een ruwe bolster. Een stoere en stevig gepeesde knaap waar je best omzichtig mee
omgaat, dat zou je op het eerste zicht alvast denken.
Een compleet foute inschatting, want wie hem beter kent, weet dat achter dit imposante figuur een
mens schuil gaat met een hart als een zacht koekebroodje. Wie op Bart beroep doet voor hand en
spandiensten, doet dit nooit tevergeefs. Waar hij kan helpen, zal hij zich onvoorwaardelijk
engageren.
Het is ongetwijfeld vanuit die persoonlijke eigenschap dat hij sedert een aantal jaren bijzonder
actief zijn medewerking verleent aan tal van sociale organisaties. Een weldoener zeg maar, met
het hart op de juiste plaats, die weet wanneer hij de handen uit de mouwen moet steken.
Op politiek vlak heeft hij ondertussen ook zijn eerst stappen gezet en droomt hij ervan om in de
toekomst een zitje te versieren in de Tongerse gemeenteraad. Met zijn daadkracht en de enorme
populariteit die hij nu al geniet, zou dit logischerwijze tot de mogelijkheden moeten behoren.
Maar goed, momenteel zwaait hij de scepter als Prins 2011 van het Narrendom Haren en staat hij
aan het begin van een belangrijke opdracht. Als prins carnaval sta je overal in de kijker en wordt er
vaak veel, ja soms erg veel, van je verwacht.
Gelukkig heeft Bart twee jaar stage kunnen lopen bij de Ridders van de Katteköp naast de prinsen
Erik I en Jeroen I. Hij weet dan ook tot in details wat hem te doen staat. Maanden op voorhand is
hij begonnen met de voorbereidingen en wees gerust, hij is er klaar voor om op zondag 20 maart
het Narrendom Haren onder te dompelen in een onvergetelijke carnavalstemming.
Op één belangrijk punt moet hij nog zien te scoren, met name bij de weermakers. Afscheidnemend
Prins Jeroen I kan er van meespreken en hopelijk zal Bart niet hetzelfde lot ondergaan.
Wanneer de belangrijkste dag uit een prinsencarrière verknald wordt omwille van slechte
weersomstandigheden, dan is dat zowel voor hem als voor alle anderen die aan de optocht
deelnemen en voor het jaarlijkse trouwe publiek langs de omloop gewoon een ramp.
De Ridders van de Katteköp hebben wederom alles uit de kast gehaald om er in het Narrendom
Haren op 20 maart een hoogdag van te maken.
Wij duimen dus allemaal samen voor Bart II en wensen hem het allerbeste wat een carnavalsprins
mag dromen. Een dag waar hij samen met zijn neefje Maxim I, als Jeugdprins 2011, alsmede zijn
beide ouders Maggy I en Paul I, als Prinsenpaar van de Derde Jeugd, een eretocht over het
Harense parcours zal maken.

