Prins en Prinses Derde Jeugd 2020 van het Narrendom Haren – CAMILLE III
en MARGUERITE II
Op 27 oktober 2019 werd in de Paniszaal wederom verzameling geblazen
voor de 43ste Zitting van de Derde Jeugd. Gelukkig mogen we tot onze
grote voldoening vaststellen dat het aantal inschrijvingen de laatste jaren
continu toeneemt, bij zoverre we dit seizoen op zowat 180 deelnemers
mochten rekenen. Maar geen nood, we hebben nog wat ruimte in de
Paniszaal en het aantal inschrijvingen mag dus best nog wat oplopen.
Trouwens, volgend seizoen en meer bepaald op 25 oktober 2020 staat de
44ste editie van onze zitting gepland. Inderdaad, 4 x 11 of m.a.w. een
cijfercombinatie die in de carnavalswereld een jubileumbelletje doet
rinkelen. En jawel, als gedreven Katteköp gaan we die editie uiteraard
speciaal in de bloemetjes zetten, ook al omdat de Ridders van de Katteköp
tijdens het volgende seizoen 50 jaar carnaval in het Narrendom Haren
mogen vieren. Van oktober 2020 tot november 2021 zal het dus een
aaneenschakeling van jubileumfestiviteiten worden. Later meer details
daarover, nu keren we even terug naar de jongste Zitting van de Derde Jeugd.
Gezien de forse uitbreiding van het aantal bestuursleden de laatste twee jaar, en na de ontdekking van een aantal
talenten binnen onze vereniging, werd besloten om zoveel mogelijk onderdelen van de show door eigen mensen van de
vereniging te laten opvoeren. Zowel de bestuursleden als hun partners haalden alles uit de kast om er een
onvergetelijke zondagnamiddag van te maken. Een bijzonder geslaagd initiatief, waarvan het publiek met volle teugen
kon genieten, terwijl de acteurs en actrices er een warme voldoening aan over hielden. Meer moet dat niet zijn,
hoorden we de talloze aanwezigen zeggen en dus zullen we tijdens de volgende edities beslist op dat elan verder blijven
gaan. Beeldmateriaal omtrent deze zitting kan je terugvinden op de website van de vereniging (www.kattekop.be),
onder de rubriek “Fotogalerij”.
De traditie wil dat we in de loop van het namiddagprogramma afscheid nemen van het Prinsenpaar van de Derde Jeugd
van het voorbije seizoen. Charly II (Missotten) en Christiane II (Timmermans) werden van hun attributen ontdaan en
met een flesje wijn en een tuiltje bloemen hartelijk bedankt voor hun medewerking en gastvrijheid gedurende het
seizoen 2018 – 2019.
Dan was de tijd aangebroken om een nieuwe Prinsenpaar van de Derde Jeugd te introniseren. De speaker van dienst
kon de mensen in de zaal al snel geruststellen. Hij zou geen oproep naar kandidaten doen en een serenade of
smeekbede waren ook niet aan de orde. Er hadden zich immers al kandidaten aangediend om deze mooie traditie
verder te zetten. Onder een luid applaus werd het 36ste prinsenpaar feestelijk naar voren gehaald. Op het podium
kregen Marguerite II (Latet) en Camille III (Swinnen) door de Ridders van de Katteköp hun prinselijke attributen
aangereikt. Alvorens opnieuw de zaal in te trekken, moest er echter eerst nog gezongen worden, want Camille mocht
die dag maar liefst 85 kaarsjes uitblazen op zijn verjaardagstaart. Hoe dan ook, beiden zijn niet aan hun proefstuk toe,
vermits zij tijdens het seizoen 2013 – 2014 reeds uitgeroepen werden tot het Prinsenpaar van de Derde Jeugd bij de
Katteköp.
Het zijn voor de Katteköp dus geen onbekenden, maar toch willen we ze nogmaals graag even voorstellen. Marguerite
zag het levenslicht in 1941 te Gors-Opleeuw, waar ze nog steeds woonachtig is. Ze was getrouwd met André
Houbrechts en had samen met haar echtgenoot twee kinderen, Gino en Veronique. Het was Veronique die op haar
beurt zorgde voor drie flinke kleinkinderen. André was actief als bediende bij ALZ in Genk, terwijl Marguerite instond
voor het huishouden. In 2000 kwam Marguerite echter alleen te staan na het overlijden van haar echtgenoot.
In haar vrije tijd was Marguerite vaak bezig met handwerk (naaien, …), maar ook poetsen is altijd één van haar favoriete
bezigheden geweest. Dat poetsen doet ze nu nog erg graag, maar ze heeft ook altijd erg veel van reizen en dansen
gehouden.
Camille werd in 1935 geboren te Ransberg, maar na zijn huwelijk trok hij richting Bekkevoort. Met zijn echtgenote had
hij één zoon. Camille was werkzaam op het Ministerie van Volksgezondheid Dienst 100. Overal in België gaf hij
onderricht in de technieken van EHBO. Van zijn echtgenote heeft Camille helaas te vroeg afscheid moeten nemen.
Het grootste tijdverdrijf van Camille was jagen. Nu neemt hij zelf het geweer niet meer ter hand, maar het blijft hoe dan
ook een passie voor hem. Daarnaast was Camille ook een begenadigd muzikant. Hij speelde drum en tenor saxofoon in
heel wat orkestjes en hij heeft zowat in alle dancings en danstenten op het podium gestaan. Gedurende 3 jaar maakte
hij zelfs deel uit van het showorkest van Bobbejaan Schoepen dat de shows in Bobbejaanland muzikaal verzorgde.
Marguerite en Camille gaan ondertussen als de beste vrienden door het leven. Ze leerden elkaar kennen in ’t
Swingpaleis te Ransberg. Als we Camille moeten geloven, is dat de beste dancing van heel de regio, waar er spiegels zijn
van vloer tot plafond. Beide hartsvrienden hebben elkaar daar dus al dansend ontmoet.
Samen trachten zij als levenspartners zo veel mogelijk van het leven te genieten onder het motto van het welgekende
gezegde “Pluk de dag” of met andere woorden vandaag genieten en wat morgen betreft, zien we wel!
Op vlak van carnaval deden zowel Marguerite als Camille hun eerste ervaring op bij de Ridders van de Katteköp, toen ze
eerder Prins en Prinses werden. Marguerite ging wel eens kijken naar de carnavalstoeten van Haren, Borgloon en

Lanaken, terwijl Camille in Halen wel eens naast het parcours van de stoet te vinden was. Camille heeft ook eens in
Aalst (Oost-Vlaanderen) het geluk gehad te stoet te mogen aanschouwen, maar dat was dan veeleer als een verplicht
nummertje vanuit professionele hoek.
Vanwaar komt dan het idee om Prins en Prinses van de Derde Jeugd te worden bij de Ridders van de Katteköp? Wel,
sedert jaren onderhouden de Katteköp nauwe vriendschapsbanden met de Orde van de Beren uit De Panne. Ter
gelegenheid van het prinsenbal van deze vereniging in februari 2013 waren de Katteköp te gast in De Panne. Tijdens het
avondeten in het gezellige restaurant ’t Zonneke op de Zeelaan, waren de Katteköp – zoals we ze kennen - nogal
luidruchtig aan het genieten van hun aperitief, terwijl er plots vanuit de zaak een stem klonk “Hela mannen van Hoare,
mèr ewa stiller”. Van toeval gesproken! De Katteköp in hun kleurrijke kostuums dachten even, ver weg van het hun
narrendom, onopvallend wat te eten, maar dat was buiten Marguerite en Camille gerekend. Het ijs was onmiddellijk
gebroken en zo ging de bal aan het rollen en werden zij bijgevolg in oktober 2013 uitgeroepen tot het Prinsenpaar van
de Derde Jeugd van Haren.
Op 8 maart 2020 zullen Marguerite en Camille dus voor de tweede keer deelnemen aan de Harense carnavalstoet. Als
36ste Prinsenpaar van de Derde Jeugd zullen ze de 49ste stoet die door het Narrendom Haren trekt, openen. We kunnen
alleen maar hopen dat ons prinsenpaar onder een stralende zon een massa toeschouwers mag begroeten langs de kant
van de weg. De Ridders van de Katteköp willen Marguerite en Camille alvast nogmaals erg danken voor hun
bereidwilligheid om deze mooie traditie mee in stand te houden! We hopen dat jullie genieten van deze mooie
ervaring, maar dat zal vast en zeker geen probleem zijn. Als we Camille mogen geloven, zullen ze zorgen voor een
ijsemmertje met een lekker flesje bubbels om tijdens de stoet af en toe een glaasje te drinken!
Proficiat!

