
Prins 2009 van het Narrendom Haren – ERIK I 
 

Het was nog volop zomer toen een geheime brigade van de 
Ridders van de Katteköp de huidige nieuwe prins Erik te pakken 
kreeg voor een diepgaand gesprek. De voorbije jaren  waren er 
immers al behoorlijk wat signalen binnengelopen die er op 
wezen dat Erik een meer dan gewone interesse betoonde om 
ooit eens een keertje de scepter te zwaaien over het 
carnavaleske Haren. 
 
Ook zijn echtgenote Bianca nam uiteraard deel aan de 
gesprekken tussen de leden van de Katteköp en Erik, omdat je 
als man binnen een gezin nu eenmaal niet alleen over 
dergelijke belangrijke zaken kan beslissen. 
 
Hoe dan ook de onderhandelingen verliepen zeer vlot en de 
witte rook verscheen al vrij vlug uit de schoorsteen van Erik’s 
huis op de Wilderstraat. 

 
Hij woont inderdaad samen met zijn echtgenote Bianca en de kinderen Thomas en Aline op De 
Wilder zoals men dat in Bommershoven noemt.  
 
In de loop van het gesprek mochten de Katteköp evenwel al vrij vlug vernemen dat Erik niet de 
enige zou zijn die in het huis Ramaekers de scepter zou hanteren, maar dat ook zijn beide  
kinderen deel zouden uitmaken van de Harense Prinselijke Hoogheden in 2009. 
 
Het is in de geschiedenis van de Katteköp slechts één keer voorgevallen, namelijk in 1991 toen 
Johny Moureaux en zijn zoon Roel samen respectievelijk Prins en Jeugdprins werden, en dat 
beiden dus uit één en hetzelfde gezin kwamen.     
 
Dit jaar werd er nog een extra schepje bovenop gedaan en mocht ook de dochter Aline een 
kroontje opzetten. Een trio van Prinselijke Hoogheden uit één gezin is dus sowieso een unicum, en 
het zal zich beslist niet zo vaak herhalen binnen de geschiedenis van de Harense carnaval. 
 
Niettemin voelt iedereen zich gelukkig met deze situatie en elkeen die op de Prinsenaanstelling 
aanwezig was, zeker de zondagnamiddag, zal moeten toegeven dat het een prachtig en 
ontroerend moment was toen Erik en zijn beide kinderen Thomas en Aline schouder aan schouder 
op het podium stonden. Ook mama Bianca was erg fier op haar trio en naar we hebben kunnen 
vernemen heeft ze slechts over een zaak spijt, namelijk dat deze mooie en unieke momenten zo 
snel voorbij waren en niet meer kunnen herhaald worden.       
 
Beroepshalve is Erik, zoals de meesten wel weten, zelfstandig installateur van verwarming en 
sanitair. Een beroep dat hij ongeveer een tiental jaren met erg veel plezier uitoefent, ondanks het 
feit dat er wekelijks vele uren moeten geklopt worden en dat er van een vaste uurrooster meestal 
weinig sprake is. Iedereen heeft wel eens een kraan die lekt of een verwarmingsketel die het niet 
meer doet, zodat Erik regelmatig “op depannage” mag vertrekken, zoals hij dat zelf uitdrukt. 
 
Maar ook dat heeft volgens Erik zijn charmes, omdat je op die wijze mensen die hopeloos met de 
handen in de lucht staan, meestal tamelijk vlot kan helpen en dus ook gelukkig maken. 
 
Zij die Erik voor een dergelijke herstelling reeds over de vloer kregen weten ook dat hij dolgraag 
nog een beetje napraat over de dagelijkse dingen des levens en zelden zal weigeren om er 
bovenop nog van een lekker slokje gerstenat te genieten. In vaktermen noemt men dat zijn “public 
relations verzorgen” maar voor Erik is dat ook een beetje ontspannen na een zware dagtaak. 
 
Samen met zijn echtgenote Bianca en de kinderen trekken ze er dan ook regelmatig op uit om voor 
even de dagelijkse stress en alle drukte te vergeten.     
 
Naast zijn erg druk beroepsleven zijn er de laatste weken en maanden nog de extra 
voorbereidingen bovenop gekomen om tegen de stoet in Haren alles in orde te krijgen. 
 
Dat zal, net zoals voor zijn 37 voorgangers, de echte apotheose moeten worden.  
 
De Ridders van de Katteköp wensen hem alvast bijzonder veel succes toe! 


