
Jeugdprins 2011 van het Narrendom Haren – MAXIM I 
 
Als je van Koninklijke afkomst bent, word je als Prins geboren. 
Een carnavalsprins hoeft echter per definitie niet uit een 
Koninklijke familie af te stammen. Gelukkig maar, want anders 
zou je het aantal carnavalsprinsen dat jaarlijks overal te lande 
de scepter zwaait op één hand kunnen tellen. 
Anders is het gesteld met iemand die vanaf zijn geboorte het 
geluk heeft om de familienaam “Princen” te krijgen. Ook dat valt 
slechts weinigen te beurt. Als je daarenboven ook nog de 
gelegenheid krijgt om jeugdprins te worden in een echt 
narrendom, dan mag je zondermeer van geluk spreken.  

Van dat geluk mag dit jaar de Jeugdprins 2011 uit het 
Narrendom Haren spreken.  

Geboren als Maxim Princen, werd hij op zondag 20 februari in 
de Harense narrentempel te Bommershoven triomfantelijk 

uitgeroepen tot Maxim I Jeugdprins 2011 van het Narrendom Haren. Het zal je maar overkomen.  

Neen, het lag deze keer niet jaren op voorhand vast, maar als je moeke en opa in oktober 2010, ter 
gelegenheid van de seniorenzitting, respectievelijk aangesteld werden tot Prinses en Prins van de 
Derde Jeugd en daarnaast je oom geboekt stond als kandidaat Prins 2011 van het Narrendom, 
dan ligt de weg figuurlijk open (in Piringen weten ze ondertussen wat dat letterlijk betekent) om de 
combinatie “drie op een rij” af te maken.        

Maxim is de oudste zoon van Petra Corswarem en Stijn Princen. Samen met de jongere zus 
Phebe wonen ze in een gezellig huis te Piringen, langs de oeroude kasseiweg van de Merestraat. 
Deze weg, waarvan men beweert dat hij eerstdaags zal verhuizen naar de streek tussen Parijs en 
Roubaix, zal in de loop van dit jaar “eindelijk” omgetoverd worden tot een mooie zacht lopende 
dorpsboulevard. 

Maxim heeft ondertussen de leeftijd van 12 jaar bereikt en studeert aan het O.L.V.-college te 
Tongeren. Hij zit in het eerste middelbaar en volgt er de richting Latijn-Wiskunde. Inderdaad, de 
moeilijkste richting , maar als we even terugbladeren in de lijst van de vroegere Harense 
jeugdprinsen dan stellen we toch vast dat twee van deze ex-prinsen tijdens hun prinsencarrière 
dezelfde richting volgden en ondertussen aan de universiteit studeren. Om maar te zeggen dat een 
jaartje jeugdprins zijn alles behalve negatieve gevolgen heeft voor de studies. 

Naast het studeren moet er uiteraard ook tijd vrij gemaakt worden voor een beetje ontspanning. De 
boog kan bij wijze van spreken niet altijd gespannen staan. Als je dan het geluk hebt om op te 
groeien in een dorp als Piringen, dan krijg je daartoe een meer dan behoorlijke gelegenheid. Een 
rustige dorpskern omgeven door weidse velden en groene weiden, zijn de ideale biotopen voor de 
ravottende jeugd. 

In het opgroeiende persoontje van onze nieuwe jeugdprins gaan ook sportieve kwaliteiten schuil. 
Als spits en goalgetter maakt hij deel uit van het miniemenelftal van de voetbalploeg Sparta 
Kolmont uit Jesseren.  Ook daar kan hij zich ’s maandags en ’s dinsdags ten volle uitleven op de 
trainingen om tenslotte ’s zaterdags de echte wedstrijd in te duiken. 

Als we bij mama Petra peilen naar zijn eetgewoonten dan krijgen we meteen te horen dat Maxim 
een echte lekkerbek is. Er zijn weinig zaken die hij niet of minder lust, maar als nummer één op zijn 
voorkeurslijst staat zonder enige aarzeling “frieten met stoofvlees”.             

Kortom een gedreven en guitig kereltje, gekruid met voldoende humor. Hij weet precies wat hij wil 
en je mag er zeker van zijn dat hij als heerser van het Harense jeugdcarnaval er alles zal aan doen 
om er het beste van maken. 

Hopelijk zijn de weergoden hem op zondag 20 maart gunstig gezind en zal het voor hem een 

triomftocht door het Narrendom Haren worden. 

Wij wensen hem dat alvast toe!  

 


