
Prins en Prinses van de Derde Jeugd van het Narrendom Haren 2005  
MARIA III en HENRI II  
 

Net de week voor de Zitting van de Derde Jeugd, 
einde de maand oktober, liep bij voorzitter Bart 
Martens van de Ridders van de Katteköp het 
bericht binnen dat er zich een koppel akkoord had 
verklaard om de titel van Prinses en Prins van de 
Derde Jeugd waar te nemen tijdens het komende 
carnavalseizoen 2005. 
 
Een prettig bericht voor onze voorzitter zeker als je 
weet dat meerdere jaren terug heel vaak hard 

hebben moeten zoeken om twee kandidaten te vinden. Hoewel we moeten toegeven dat  
de laatste vijf jaar, telkens koppels zich spontaan bij ons hebben aangeboden. En zo 
hoort het eigenlijk ook.  
 
De Ridders van de Katteköp zijn immers fier dat ze jaarlijks een zogenaamd 
seniorenkoppel mogen aanstellen, want de meeste carnavalsverenigingen hebben deze 
activiteit alle jaren - ten onrechte trouwens - opgegeven. 
 
Maar goed, deze keer waren het dus Henri Poot en Maria Horten uit Widooie, die zich 
kandidaat stelden, en zoals de traditie het nu eenmaal wil werden beiden ook in de 
aanwezigheid van behoorlijk wat aanwezigen, officieel aangesteld tot het seniorenpaar 
2005. Vreugde alom dus in de gemoedelijk Parochiezaal van Widooie.  
 
Feit is dat dit koppel, dat reeds sinds 45 jaar een gehuwd koppel vormt, aan de ene kant 
een grote vrienden- en kennissenkring heeft, maar anderzijds ook al jaren erg vertrouwd 
is met het Harense carnaval.  
 
Reeds in 1985 sluimerde de carnavalsmicrobe het huis Poot binnen, hetgeen uiteindelijk 
resulteerde in een kersverse Prins 1985, namelijk Philippe Poot, jawel de zoon van Maria 
en Henri. Nu precies twintig jaar geleden. Jongens wat vliegt de tijd toch snel. 
 
Maar pas op hoor! Onze Maria is ook deze keer niet aan haar eerste proefstuk toe. Reeds 
in 1999 zorgde zij samen met Martha Mertens dat de Harense carnaval toch een koppel 
voor de Derde Jeugd mocht aanstellen, onder de titel van Hofdame en Erehofdame. Dat 
was echt wat je zou kunnen bestempelen als “de redding op het laatste nippertje”. 
 
Om het compleet te maken moeten we er toch nog bij vertellen dat de dochter van ons 
koppel, met name Martine, een aantal jaren geleden in het huwelijk trad met een 
gerenommeerd ex-prins 1983, met name François I (Nys).  
 
Als je zou denken dat onze Henri en Maria van een rustig leventje genieten, ben je mis. 
Het tempo ligt weliswaar een stuk lager dan vroeger, maar toch is Maria nog erg actief in 
de KVLV van Widooie, terwijl Henri een fervente wijnmaker is, die er bovendien niet voor 
terug deinst, om wanneer de weersomstandigheden er zich toe lenen, de fiets op te 
stappen voor een ritje van 80 kilometer over de Haspengouwse heuvels. 
 
De vele hobby’s en bezigheden van beiden opsommen zou ons te ver leiden, maar een 
zaak is zeker, de Katteköp beschikken over een mooi en geknipt koppel voor de functie 
van Prins en Prinses van de Derde Jeugd.  
 
Wij wensen hen veel plezier tijdens de carnavalsoptocht van zondag 20 februari 2005.             
 


