Prins 2020 van het Narrendom Haren – JELTE I
Voor de 49ste keer mochten de Ridders van de Katteköp de Prins van het Narrendom
Haren plechtig aan het publiek voorstellen.
De Prins 2020 zou in principe geen onbekende mogen zijn voor de Harense bevolking.
In 2006 werd hij immers, naast Prins Jos I (Vanekan) al aangesteld als Jeugdprins Jelte I
(Jehaes).
Als we even de uitgebreide archieven van de Ridders van de Katteköp induiken, dan
stellen we inderdaad vast dat op 12 februari 2006 in het Narrendom Haren de 33ste
jeugdprins aan het publiek voorgesteld werd, die luisterde naar de naam Jelte I.
Op 8 februari 2020, dus zowat 14 jaar later, stond diezelfde Jelte Jehaes op het podium
en werd hij onder massale belangstelling voorgesteld aan het publiek als de 49ste Prins
van het Narrendom Haren. Van een mooiere carrière binnen het intense
carnavalsgebeuren kan je nauwelijks dromen.
Het is trouwens niet de eerste keer in het Harense carnaval dat je een jeugdprins enkele jaren later de macht ziet
grijpen als prins. Ook Patrick Pâque en Raf Missotten gingen hem reeds voor als jeugdprins en prins. Maar ja, het is nu
eenmaal geweten dat eens het carnavalsvirus vat op een mens heeft gekregen , het je gewoon niet meer los laat.
Bij Jelte was dit alvast het geval. Immers, nadat hij de carnavalscape als jeugdprins had afgelegd, sloot hij zich een tijdje
later aan bij de gekende en oudste nog actieve Harense carnavalsgroep, met name De Halketies. De ideale stageplaats
om nog meer carnavalservaring op te doen. Binnen deze vereniging ontpopte hij zich behoorlijk snel tot een erg actieve
medewerker. Neen, geen meeloper maar iemand die van wanten wist en niet terugdeinsde om de mouwen flink op te
stropen, of m.a.w. een gedroomde medewerker voor elke vereniging. Voorzitter Robby Clerinx van De Halketies was in
eerste instantie niet zo erg blij toen zijn pupil in 2019 de overstap maakte naar de Raad van Elf van de Ridders van de
Katteköp, maar uiteindelijk voelt hij zich nu best gelukkig dat één van zijn ex-leden de begeerde titel in de wacht heeft
kunnen slepen. En zo hoort het ook binnen de wereld van de hechte carnavalsvrienden. Jaar na jaar in grote
kameraadschap samenwerken om iets te realiseren waar iedereen blij van wordt; een eigenschap die schril afsteekt
tegen een alsmaar verzurende samenleving. Waren er maar meer carnavalisten in de wereld, het zou er beslist vrolijker
aan toegaan. Anderzijds, carnavalisten schieten niet met raketten maar wel met confetti en karamellen!
Samengevat mag je dus stellen dat Jelte de geknipte persoon is om gedurende een gans jaar de hoogste podiumplaats
van het Harense carnaval in te nemen. Aan carnavalservaring heeft hij alvast geen gebrek. Hij groeide immers op in de
parochie Haren om vervolgens van daaruit aan de steile klim naar de top te beginnen. Geen eenvoudige opdracht,
maar het is andermaal een feit dat wie in het leven echt de goesting en het doorzettingsvermogen in huis heeft om een
doel te bereiken, zijn slaagkansen sterk ziet toenemen.
Jong begonnen, daarna flink doorgezet en vervolgens een serieuze transfert weten te realiseren naar een Raad van Elf
om ook daar meteen op te vallen door een uitgesproken inzet, is zondermeer het ideale parcours dat naar een
schitterende apotheose leidt.
Zijn eerste droom werd in 2006 verwezenlijkt, maar daarnaast droomde Jelte er eveneens van om ooit aan zijn titel van
jeugdprins nog een verlengstuk te koppelen, namelijk ons narrendom vertegenwoordigen als Prins. Een droom die hij
uiteindelijk ook dit jaar in vervulling zag gaan.
Als je dan ook nog uit een familie stamt waar het carnavalsgebeuren nooit ver weg was, dan is niet verwonderlijk dat
iemand als Jelte zijn droom om prins te worden van het carnavaleske Haren stilletjes is blijven koesteren.
Tot slot noteren we nog dat geen enkele sportdiscipline hem ooit heeft weten te bekoren en als we even in het
verleden gaan grasduinen, dan stellen we vast dat hij tijdens het jaar dat hij jeugdprins was ervan droomde om later
beroepshalve als tuinman door het leven te gaan. Maar ja, zoals dat vaak bij vele jeugdidealen het geval is, is er van
tuinieren nooit veel in huis gekomen. Sorry, we zijn een beetje van ons hoofdonderwerp afgeweken, maar als
tussengerecht mag dat wel.
Tot voor kort was Jelte werkzaam bij DP Projects, maar ondertussen heeft hij aan zijn beroepscarrière een compleet
andere wending gegeven en heeft hij als zelfstandig dakwerker zijn eigen bedrijfje opgestart.
Laten we samen hopen dat het voor hem op zondag 8 maart 2020 de mooiste dag uit zijn leven mag worden tijdens
zijn triomftocht door het Narrendom Haren.
De Ridders van de Katteköp wensen hem in ieder geval bijzonder veel succes toe en hebben er tijdens de afgelopen
maanden alles aan gedaan om een mooi en carnavalesk sluitstuk aan carnaval 2020 vast te breien.

