Prins en Prinses van de Derde Jeugd van het Narrendom Haren 2017
CHRISTIANE I en CHARLY I
Het staat nog niet in de sterren geschreven wie er in het
Narrendom Haren hetzij Prins, Jeugdprins of Prins en Prinses
van de Derde Jeugd wordt, maar veel heeft het deze keer toch
niet gescheeld.
Zoals je in het artikel omtrent onze nieuwe Jeugdprins Thomas
II hebt kunnen lezen, stamt dit kereltje uit een familie waar
carnaval als sedert jaren goed geïntroduceerd is. Bovendien
was binnen de Raad van Elf al geruime bekend wie de
Jeugdprins 2017 zou worden. Anderzijds is het zo dat het in het
verleden reeds enkele keren voorgevallen is dat grootvader en
kleinzoon binnen hetzelfde carnavalseizoen de scepter van
respectievelijk Jeugdprins en Prins van de Derde Jeugd
hanteren. Zo kwam dus van het een het ander.
Charly Missotten had op een zeker moment vernomen dat zijn kleinzoon Thomas kandidaat was om
Jeugdprins 2017 te worden en zag bijgevolg de kans schoon om zijn kandidatuur te stellen om Prins
van de Derde Jeugd 2017 te worden. De kandidatuur van Charly dateert van zowat begin de maand
september tijdens een toevallige babbel aan de toog van een bekend Loons café, met één van de
leden van de Raad van Elf van de Katteköp. Veel heeft Charly uiteraard niet moeten aandringen en
dus was de deal al vrij vlug beklonken. Eigenlijk was het gewoon nog een kwestie van de spurt naar
het podium te winnen van zodra de spreker van dienst de aanwezige kandidaten in de zaal, ter
gelegenheid van de Zitting van de Derde Jeugd, oproept om zich naar de bühne te begeven. En
jawel, Charly zat op dat moment al met goed ingevette benen op het puntje van zijn stoel en schoot
als een pijl uit een boog richting het podium. Zo simpel is het dus om Prins of Prinses van de Derde
Jeugd te worden. Een kleine portie durf en dan attent blijven tot het startschot gegeven wordt door de
speaker.
Wellicht is het onnodig Charly Missotten uitvoerig voor te stellen: een zeer bekend figuur tot ver
buiten de Loonse grenzen, altijd goedlachs en steeds klaar voor een kwinkslag. Hij groeide op in
Voort, maar verhuisde later, na zijn huwelijk met zijn inmiddels overleden echtgenote Josette Clerinx,
naar Bommershoven. Beroepshalve is Charly samen met zijn zoon Ward loonwerker, een job die hij
met veel vreugde en gedrevenheid beoefent. Dat hij vaak niet alleen tijdens de dag maar ook ‘s nacht
moet paraat staan, deert hem helemaal niet. Integendeel, zijn belangrijkste bekommernis bestaat erin
iedereen op tijd een stond tevreden te stellen.
Naast zijn beroep is hij ook al jaren actief in de Loonse politiek en zetelt hij momenteel nog steeds in
de gemeenteraad van de gravenstad. Een aantal jaren geleden schopte hij het zelfs tot schepen van
cultuur van de Stad Borgloon.
Het behoort eveneens tot de traditie van de Harense carnaval om naast een Prins van de Derde
Jeugd ook een Prinses van de Derde jeugd aan te stellen. De laatste jaren was dat telkens een
gehuwd koppel, maar het staat nergens in de ongeschreven grondwet van het Narrendom Haren dat
het effectief een gehuwd koppel “moet” zijn.
Aangezien Charly bij de mannelijke kandidaten de spurt naar het podium met glans had gewonnen
en geen levenspartner meer heeft, kregen plots alle aanwezige dames de mogelijkheid om zich als
prinses naast de charmante Charly te scharen. De nieuwe Prins van de Derde Jeugd had nauwelijks
de beklimming van de steile trappen naar het podium overwonnen toen amper enkele seconden later
een dame zich in zeven haasten naar het podium spoedde. Een nobele onbekende tot de spreker
van dienst zijn eerste contact legde. De nieuwe Prinses van de Derde Jeugd 2017 wist ons te
vertellen dat ze uit Tongeren afkomstig was en luisterde naar de naam Christiane Timmermans. Naar
de leeftijd werd voor het talrijk opgekomen publiek beleefdheidshalve niet gevraagd, maar zowel
Charly als de Ridders van de Katteköp werden behoorlijk verrast door haar bevalligheid en
voorkomen. Alle domme vragen waren dus overbodig!
Christiane is eveneens weduwe, nadat haar echtgenoot Brauns Ludo enkele jaren geleden overleed.
Na een carrière als kantoorbediende geniet ze momenteel van een welverdiend pensioen. In
Tongeren maakt zij deel uit van een ruime vriendenkring en tracht dan ook zo veel mogelijk van het
leven te genieten. Haar hobby’s zijn een tasje koffie gaan drinken, lekker gaan eten en dansen!!!
Haar uiterst gezellig appartement ligt er kraaknet bij, want het “poetsen” behoort ook tot een van haar
favoriete bezigheden. Een genetische aandoening zeg maar, die bij de mannelijke verslaggever niet
aanwezig was, waardoor deze zich dus genoodzaakt zag om snel naar een ander onderwerp over te
schakelen.
Toppunt in dit verhaal is dat Christiane nooit eerder aanwezig was op een Zitting van de Derde Jeugd
in Haren. Het was in feite puur toeval, nadat enkele van haar vrouwelijke vrienden haar hadden
kunnen overtuigen om zich in te schrijven voor de Zitting in het Panishof, hetgeen andermaal bewijst

dat je om je kandidaat te stellen voor Prins of Prinses van de Derde Jeugd enerzijds geen effectief
koppel hoort te zijn en anderzijds niet woonachtig moet zijn in één van onze vier kerkdorpen.
Iedereen is bij wijze van spreken welkom en samen trachten we er een jaar lang het beste van te
maken.
Het was naar aloude traditie wederom een erg gezellige zondagnamiddag. Een gevarieerd
programma met tussendoor een pauze met koffie en lekkere taart, ons jaarlijks vriendelijk
aangeboden door de Harense bakkers Wathion en Milly, waarvoor nogmaals onze welgemeende
dank.
Zondag 12 maart 2017 zullen Charly I en Christiane I dus zijn die de 46ste Harense carnavalstoet
openen. Ontvang hen met een bijzonder warm applaus en wij wensen hen alvast een onvergetelijke
en carnavaleske zondagnamiddag toe.

