
Prins 2019 van het Narrendom Haren – MAXIME I 
 

De 48ste Prins van de Katteköp is niet woonachtig in het Narrendom Haren 
zelf, maar als we even de stamboom van zijn familie induiken, dan stellen 
toch vast dat er wortels terug te vinden zijn in het narrendom, meer bepaald 
in Piringen waar zijn grootvader geboren werd en ook opgroeide. Vandaar 
dat hij ervoor gekozen heeft om Prins te worden op de plaats waar zijn 
voorouders ooit leefden.    
Als je dan weet dat zijn vader afkomstig is van Borgloon en zijn moeder van 
Tongeren, dan het ligt des te meer voor de hand dat hij zijn keuze om Prins te 
worden op het Narrendom Haren heeft laten vallen.  
Als carnavalist kan hij eveneens terugblikken op een behoorlijke carrière bij 
de Harense verenigingen. Een carrière die een aantal jaren geleden van start 
ging bij De Halketies uit Piringen, waar het ultieme startschot gegeven werd 
en waar hij voor eeuwig aangetast werd door het niet uit te roeien 
carnavalsvirus. Na zijn inloopperiode bij De Halketies wist hij enkele jaren 

geleden een transfer te versieren naar de carnavalsvereniging De Foute Ruiters. Ergens in zijn binnenste smeulde 
echter de stille droom om ooit ridder te worden van de Raad van Elf van een grote en prachtige vereniging. Keuze 
genoeg als we de Haspengouwse contreien afspeuren, maar in 2016 nam hij de beslissing om lid te worden van de 
Ridders van de Katteköp. Zijn eerste droom werd dus verwezenlijkt, maar daarnaast droomde Maxime er eveneens 
van om ooit ons narrendom te vertegenwoordigen als Prins. Een droom die hij uiteindelijk ook dit jaar in vervulling zag 
gaan.  
Als goede verslaggevers behoort het tot onze nieuwsgierige traditie om ook even te gaan rondneuzen in het privéleven 
van onze prinselijke hoogheden, zodat de Harenaren perfect weten wie de prinsenscepters voor een jaar zullen 
hanteren.   
Maxime werd geboren en getogen in Tongeren waar hij ondertussen samen met zijn ouders een groot melkveebedrijf 
uitbaat. Zijn aantrekkingskracht  tot het boerderijleven lag al vast sinds de dag dat hij het levenslicht zijn. Hij groeide er 
als jonge knaap in op en ging naar de lagere school in Nerem. Gezien zijn grote passie voor het boerderijleven lag het 
voor de hand dat hij na de lagere school koos om te gaan studeren in de PIBO, meer bepaald in de richting landbouw. 
Op enkele maanden per jaar na, kan je hem dagelijks terugvinden op zijn bedrijf. Inderdaad, want van september tot 
januari is hij namelijk een werknemer in de Tiense suikerraffinaderij, waar hij de leiding heeft over een ploeg mensen 
die de steekproeven van de aangeleverde bieten uitvoert, zodat de controles correct gebeuren, terwijl hij er eveneens 
voor moet zorgen dat het transport van de suikerbieten zo vlot mogelijk verloopt.  
Maar zoals hij het zelf vaak zegt, ligt zijn grootste passie bij zijn koeien, zeker geen eenvoudige opdracht als je dit 
gedurende enkele maanden met een voltijdse job moet combineren. 
Toen we peilden naar zijn culinaire voorkeuren waren we jammer genoeg snel uitgepraat, alhoewel Maxime voorkomt 
als een stevige gezonde boerenjongen. Je zou bij zo iemand al meteen een waslijst aan culinaire geneugten 
verwachten, maar daar kwam helaas niks van in huis. Laten we hem vatten onder de noemer van “een iets of wat 
kieskeurige eter”. Het nuttigen van groenten en fruit beperkt zich tot worteltjes, boontjes en heel af en toe een appel 
als tussendoortje. Als hij moet kiezen tussen vis en vlees prefereert hij toch steevast het vlees. Of, zoals hij het zelf zegt, 
er gaat niets boven een lekkere malse biefstuk, bij voorkeur zo puur mogelijk en vergezeld van onze Belgische trots, de 
frietjes. Dit alles spoelt hij dan graag door met ons goudgele gerstenat. Zoals je kan merken gaat de voorkeur van onze 
prins voornamelijk uit naar degelijke en smaakvolle Belgische producten.  
Tijdens het weekend zet hij net als elke gezonde kerel graag een stapje in de wereld, het liefst van alles samen met 
goede vrienden ergens in een sfeervol café eens lekker doorzakken.  
Om reizen te maken naar zonnige vakantieparadijzen schiet er voor Maxime helaas niet zoveel tijd over. Als boer ben je 
verantwoordelijk voor alles wat draait rond een mooie veestapel en dan moet je er 24/7, ook op zondagen en 
feestdagen, voor je dieren zijn, aldus Maxime. Het is dus logisch dat je hem heel vaak in zijn stallen zal vinden . 
Om af te ronden, en dat wordt uiteraard de kers op taart in zijn passie als carnavalist, gaat hij dit carnavalseizoen in 
gezelschap van Jeugdprins Viktor op pad om ons narrendom te vertegenwoordigen.  
Laten we samen hopen dat we op zondag 17 maart 2019 volop van de zon mogen genieten, zodat onze prinselijke 
hoogheden en de vele toeschouwers langs het lange traject van de Harense carnavalstoet, een onvergetelijke dag met 
een prachtig spektakel mogen beleven in het Narrendom Haren. 
De Ridders van de Katteköp gaan alvast duimen en wensen beiden erg veel succes toe. 
 



 

 


