
Prins 2015 van het Narrendom Haren – EDDY III 
 

44 jaar Carnaval in het Narrendom Haren wil zeggen dat we 
ondertussen ook toe zijn aan de 44

ste
 prins carnaval. Bij deze 

jubileumeditie van het carnaval hoort vanzelfsprekend ook een 
kanjer van een prins. Met deze gedachte in het achterhoofd 
gingen de Ridders van de Katteköp enkele jaren geleden al op 
zoek naar een geschikte jubileumprins.  
 
In 2012 streken we neer ten huize Thijs-Dieu in Jesseren, waar 
we aldaar Eddy en Els wisten warm te maken om hun zoon een 
jaartje af te staan aan de goede zorgen van de Harense ridders. 
Sander I wist als geen ander er een succesvol prinsenjaar van 
te maken. Al snel werd op carnavalsevenementen duidelijk dat 
ook papa Eddy de carnavalsmicrobe flink te pakken had. In die 
mate zelfs dat Eddy samen met Sander besloot om toe te 
treden tot de Raad van Elf van de Ridders van de Katteköp.  

 
Als het ijzer warm is, moet het gesmeed worden, dachten de onderhandelaars van de Katteköp en 
de eerste voorbereidingen werden getroffen. Eddy leerde de Katteköp voor en achter de toog 
kennen en de pad werd geëffend om 44

ste
 prins van het Narrendom Haren te worden.  En zo 

gebeurde… 
 
Op zaterdag 31 januari werd Eddy III in een mooi versierde en tot de nok gevulde Narrentempel, 
onder het goedkeurend oog van de notabelen op de bühne, in het gekende Hoarense ‘Klekske’ 
naar het podium gebracht en aangesteld als 44

ste
 Harense carnavalsprins.  

 
Eddy is afkomstig van de Harense deelgemeente Bommershoven en groeide er op aan de Oude 
Kassei tussen de bijtjes van zijn vader. In zijn zoektocht naar de ware, kwam Eddy in Jesseren 
terecht, waar hij zijn huidige echtgenote Els Dieu wist te veroveren. Van bloemetjes en bijtjes 
gesproken… wie tussen de bijtjes opgegroeid weet natuurlijk waar er honing te vinden is.  
Eddy woont ondertussen al 16 jaar in Jesseren samen met zijn echtgenote en twee zonen, Sander 
en Jelle. Professioneel is hij actief als plaatser van natuursteen, vloer- en wandtegels als 
medezaakvoorder van Thipro bvba.  
 
Dat Eddy de bloemetjes kan buitenzetten en feesten als geen ander, weet ik als schrijver van deze 
pagina maar al te goed. Wat feesten betreft, staan muzikanten vaak op de eerste rij en daarbij was 
ook Eddy van de partij. Zijn eerste stappen in het plaatselijke verenigingsleven zette Eddy als 
tiener al bij de Koninklijke Muziekmaatschappij ‘De Ware Vrienden’ uit Bommershoven, waar hij op 
zijn schuiftrombone de nodige klanken wist te produceren. Als muzikaal feestbeest heeft hij deze 
hobby jarenlang beoefend en zo natuurlijk ook vele jaren deelgenomen aan de Harense 
carnavalstoet, waar ‘De Ware Vrienden’ vele jaren lang de vaste openingsgroep waren.  
 
Ondertussen heeft Eddy de trombone aan de haak gehangen en vult hij zijn vrijetijd  met het 
bijwonen van de voetbalmatchen van zoon Sander en natuurlijk met het vieren van carnaval.  
 
Drie jaar na zijn zoon, jeugdprins Sander, mag Eddy nu als 44

ste
 prins carnaval de scepter zwaaien 

en heersen over de inwoners van zijn Narrendom. De zijn lichaamsgestalte heeft hij misschien niet 
mee, maar we zijn er nu al zeker van dat de energie die hij in zijn prinsenjaar zal steken, 
omgekeerd evenredig is met zijn grootte.  
 
Ondertussen zitten we in de laatste rechte lijn naar wat we het hoogtepunt van het Harense 
carnaval mogen noemen, de 44

ste
 internationale carnavalstoet die op zondag 1 maart door de 

straten van onze vier kerkdorpen zal trekken. Prins Eddy III zal vanop de nieuwe praalwagen, 
waaraan de Harense Ridders wekenlang in alle stilte gewerkt hebben, deze carnavalstoet afsluiten 
en alle inwoners en toeschouwers overladen met snoep en andere gadgets. Of hij naar de 
Clarissen zal gaan, of andere middelen zal inschakelen om de weergoden gunstig te stemmen, dat 
weet ik niet, maar we duimen alvast allemaal voor een stralende zon wanneer de vele feestvierders 
het Narrendom Haren veroveren. 
 
De Ridders van de Katteköp willen Eddy, zijn echtgenote Els, zijn zonen Jelle en Sander heel erg 
danken voor datgene wat ze voor het Harense carnaval betekenen en we wensen prins Eddy het 
allerbeste toe, want misschien wordt het wel de mooiste dag van zijn leven. 


