
Prins 2014 van het Narrendom Haren – JOS II 
 

Wie op deze website eerst de levensverhalen over onze 
Jeugdprins Wout I en het prinsenpaar van de Derde Jeugd, 
Marguerite I en Camille II gelezen hebben, zullen vastgesteld 
hebben dat deze mensen in het verleden nooit betrokken waren 
bij het  actieve Harense carnavalsgebeuren. 

Bij onze Prins Jos II liggen de kaarten op dat vlak wel helemaal 
anders. Omtrent het aantal keren dat hij het parcours van de 
Harense carnavalsoptocht afgelegd heeft, is hij ondertussen de 
tel kwijtgeraakt. Zeker is wel dat hij vanaf het moment dat hij van 
mama Betsy en papa Etienne groen licht kreeg om met de 
jeugdbeweging gehuld in een carnavalspak mee te trekken in de 
stoet, Jos steeds van de partij was. In de beginjaren, zoals we al 
aanhaalden, samen met de jeugdbeweging en later met de 
Harense groep  de Handige Harries.       

Maar daar bleef het niet bij, want eens je door het carnavalsvirus 
besmet bent, is de kans vrij groot dat je de mensen uit je directe omgeving met hetzelfde virus 
opzadelt. En jawel, nadat Jos kennis had gekregen met zijn huidige echtgenote Brigitte en beiden 
later de fiere ouders werden van een dochter Jolien, trok het ganse gezin de laatste jaren 
ononderbroken mee met de Harense stoet. Een unieke feestdag voor het ganse gezin die ze voor 
geen geld wilden missen, tot Jos vorig jaar besliste om voor een laatste keer mee te stappen. Hij zou 
er definitief een punt achter zetten en voortaan plaatsnemen tussen de toeschouwers.  Mentaal was 
alles nog perfect, maar de fysiek begon hem tijdens de lange optocht wat parten te spelen.       

Wat Jos niet wist, is dat de leden van de Raad van Elf van de Ridders van de Katteköp voortdurend 
de horizon aftasten op zoek naar nieuwe  kandidaat-prinsen. Uit de geschiedenis van de Katteköp 
kunnen we leren dat er zich in de loop der jaren wel eens spontaan mensen aanbieden om prins , 
jeugdprins  of prins en prinses van de Derde Jeugd te worden, maar doorgaans moet dit initiatief toch 
aangewakkerd worden. De leden van de Raad van Elf trekken er dus regelmatig  op uit om een 
nieuwe kandidaat aan de haak te slaan. Eens de zomermaanden voorbij zijn, wordt tijdens de 
vergaderingen ijverig gezocht naar mogelijke kandidaten. Dan krijgen twee bestuursleden met 
invloedrijke talenten de opdracht om zonder tromgeroffel de donkere avonden in te duiken op zoek 
naar kandidaten.  

Eenzelfde scenario speelde zich af bij de aanvang van de herfst 2013 en dus klopten twee leden van 
de Katteköp aan bij Jos Smets. Soms is er behoorlijk wat overtuigingskracht nodig om de kandidaat 
over de streep te halen, maar deze keer ging het bijzonder vlot. Een kort overleg met vrouwlief 
Brigitte en jawel, binnen de kortste keren kon de eerst heildronk met smaakvol gerstenat uitgebracht 
worden op de 43ste prins van het Narrendom Haren.      

Jos is een echt Harenaar “pur sang”. Hij groeide op in de Harenstraat tussen de “ebberestruk” 
(aardbeienstruiken) zoals hij het zelf met zijn bodemloze humoristische aanleg uitdrukt. Zij die hem 
van nabij kennen, weten dat het een kerel is die steeds blijgezind en met een flinke portie 
kwinkslagen door het leven stapt. Wie met Jos omgaat, zal dan ook vaak last krijgen van vermoeide 
lachspieren. Enfin, de geknipte figuur om prins van het Narrendom te worden. 

Beroepshalve is Jos zelfstandig elektricien en hij is voornamelijk actief in het domein van nieuwe 
installaties in de woningbouw, of m.a.w. in de “domotica” zoals dat heden ten dage genoemd wordt. 

De officiële start als prins van het Narrendom Haren, ter gelegenheid van de jongste 
prinsenaanstelling, was er alleszins een die met stip in de analen van de Katteköp zal genoteerd 
worden. Een tot de nok gevulde narrentempel in het Panishof met om en bij de 1000 bezoekers die 
getuige waren van een grandioze feestavond. 

De volgende afspraak is zondag 16 maart. De dag dat de 43ste carnavalskaravaan door Haren zal 
trekken. Tijdens de talloze keren dat Jos meetrok in de stoet, hebben de weersomstandigheden hem 
nooit enige zorg gebaard. Weer of geen weer, Jos was van de partij en liet er zijn slaap niet voor, 
maar deze keer hoopt hij toch in alle stilte dat de weermakers zich van hun meest gulle kant zullen 
tonen. Op grond van de voorraad snoepgoed en uitwerpmateriaal die hij klaar heeft staan, durven 
we er vanuit gaan dat Jos vanuit zijn aangeboren optimisme rekent op een zonnige Harense 
carnavalszondag.    
Wij wensen hem alvast veel succes, zodat zondag 16 maart een van de mooiste dagen uit zijn 
leven wordt.               


