Prins 2012 van het Narrendom Haren – MARC II
Voor velen is het wellicht overbodig om de nieuwe prins van het
Narrendom Haren Marc II (Jehaes) voor te stellen.
Hoewel zijn roots in Overrepen liggen woont hij al vele jaren in
de deelgemeente Haren, waar hij trouwens zijn uitverkoren
echtgenote Daisy Paque wist te overtuigen van zijn grote liefde.
Als we de geschiedenisboeken van het Narrendom Haren
induiken vinden we al in 1997 sporen terug van de familie
Jehaes uit Haren.
Tijdens het carnavalseizoen 1997 werd Kenneth Jehaes immers
uitgeroepen tot jeugdprins, aan de zijde van Prins Carlo I.
Wanneer in een huisgezin zoon- of dochterlief jeugdprins of
jeugdprinses wordt, behoort het tot de gewoonten dat de ouders
hun prinselijke hoogheid vergezellen tijdens de uitstappen die er
jaarlijks door de Ridders van de Katteköp gemaakt worden, ter
gelegenheid van evenementen ingericht door bevriende
verenigingen.
We mogen met quasi zekerheid stellen dat bij Marc de liefde voor het carnaval in die periode is
ontstaan, om vervolgens begin 1999 bestuurslid te worden bij de vereniging.
In de loop van het carnavalseizoen 2008 werd hij verkozen tot ondervoorzitter van de Ridders van
de Katteköp, een functie die hij tot en met vandaag nog steeds waarneemt.
Tijdens het carnavalseizoen 2003 was het de beurt aan Jeugdprinses Goele I (Jehaes) om de
scepter te zwaaien over de jeugdige Harense carnavalisten. Of met andere woorden de
onvernietigbare carnavalsmicrobe had haar werk in de familie Jehaes-Paque al meer dan
behoorlijk gedaan.
Na Kenneth en Goele lag het een beetje voor de hand dat de jongste telg uit het gezin, met name
Jelte, vroeg of laat ook wel eens op de Harense jeugdprinsenwagen zou pronken. En jawel, amper
drie jaar na Goele, meer bepaald tijdens het seizoen 2006 was het Jelte I die geschiedenis schreef
bij de Ridders van de Katteköp.
De drie telgen uit het carnavaleske gezin waren bijgevolg aan de beurt geweest. Het was tevens
voor de eerste keer in de geschiedenis van de Harense carnaval dat drie kinderen uit een en
hetzelfde gezin de scepter mochten zwaaien als jeugdprins of jeugdprinses.
Met enige nuchterheid kon op dat moment vermoed worden dat de prinselijke geesten het
huisgezin Jehaes-Paque voor immer en altijd verlaten hadden. Een compleet foute veronderstelling
zoals thans blijkt, want Marc had zich na het afscheid van Jelte blijkbaar voorgenomen om ooit als
prins van het narreendom Haren de scepter in handen te nemen.
Dromen worden soms werkelijkheid. Wel wat Marc Jehaes betreft is zijn droom inderdaad
werkelijkheid geworden en zet hij thans, na een carrière van ruim dertien jaar bij de Ridders van de
Kattekop, de kroon op het werk.
Het is niet eenvoudig om in een erg actieve vereniging als de Ridders van de Katteköp de functie
van ondervoorzitter te vervullen. Er moet vaak gewikt en gewogen worden en laten we eerlijk zijn,
een carnavalsvereniging is geen gezelschap van grijze muizen. Meelopers maken weinig kans om
een behoorlijke loopbaan als actieve carnavalist uit te bouwen. De handen moeten voortdurend uit
de mouwen gestoken. Een eigenschap die bij Marc zeker aanwezig is.
Ons verhaal over Marc zou bovendien onvolledig zijn, indien we zijn aandeel in de jaarlijkse
kerstmarkten niet in de kijker zouden plaatsen. Het was niemand minder dan hij die in 1999 de idee
lanceerde om naast de klassieke carnavalsactiviteiten een kerstmarkt te organiseren. Een initiatief
dat een erg bescheiden start nam te Piringen aan de kerk maar, dankzij veel
doorzettingsvermogen, thans uitgegroeid is tot een evenement dat jaarlijks op een ruime
belangstelling mag rekenen.
Bij wijze van volledigheid willen we er nog bij vertellen dat Marc beroepshalve bij Ford Genk werkt.
Ter gelegenheid van zijn aanstelling op zaterdag 4 februari noteerden we ondanks het feit, dat
buiten de goed verwarmde narrentempel van het Panishof, het kwik gedaald was tot -15 graden
Celsius, erg veel bezoekers.
We kunnen dus met zijn allen alleen maar hopen dat we tegen 4 maart de bittere koude achter de
rug hebben en dat ze plaats zal maken voor een heerlijk voorjaarszonnetje.
De Ridders van de Katteköp wensen Prins Marc II in ieder geval het allerbeste, want misschien
wordt het wel de allermooiste dag uit zijn leven.

