
Prins en Prinses van de Derde Jeugd van het Narrendom Haren 2009 
JOSEE I en JOSEPH III 
 

Ondanks het feit dat de Ridders van de Katteköp al meer 
dan dertig jaar vast blijven houden aan de traditie om elk 
jaar in de maand oktober een Zitting voor de Derde Jeugd 
te organiseren slagen zij er niet meer in om elk jaar een 
prinsenpaar aan te stellen. 
 
Het was van het seizoen 2005 geleden dat er zich nog 
een koppel kwam aanmelden en bijgevolg waren de 
Katteköp niet weinig tevreden dat er zich op 26 oktober 
2008 een koppel naar het podium begaf om de daad bij 
het woord te voegen. Het was een complete verrassing en 

iedereen stond een beetje perplex. Niemand minder dan José Freson (72) en Jef Beerden (74) uit 
Piringen werden meteen aangesteld als het Prinsenpaar van de Derde Jeugd 2009.  
 
Het zijn de ouders van Prins Eddy II die in 2007 de scepter zwaaide in het Narrendom Haren. Je 
zou dus vanuit een logisch redenering vrij gemakkelijk een link kunnen leggen tussen de beide 
feiten. 
Tijdens een uitgebreide babbel met het prinsenpaar bleken de echte wortels evenwel iets dieper te 
liggen. Inderdaad, wanneer je met deze flinke zeventigers aan de praat gaat dan ben je voor 
enkele uurtjes zoet. 
 
Prins Jef is een geboren en getogen Lonenaar, hetgeen nog steeds duidelijk te merken is aan zijn  
accent. De ware liefde vond hij evenwel in Piringen en zo ontstond er een op het Piringse Broek  
(“doal” zeggen ze in Piringen) en gezin met twee kinderen.  
 
Terwijl José al die jaren voor het huishouden zorgde trok Jef, ondanks het feit dat hij een opleiding 
als bakkersgast achter de rug had, als jonge knaap naar een Luikse staalfabriek om er een job te 
vinden. Eerst als bode om de interne postbedeling te verzorgen en later als chauffeur van de 
directie.  
 
Als Jef dit onderwerp aansnijdt dan wordt het al vrij snel duidelijk dat je als directiechauffeur uit het 
juiste hout moet gesneden zijn. Altijd gekleed in een mooi kostuum, rijden met een luxueuze 
wagen, dat wel … maar van een vaste uurrooster was er geen sprake. Duizenden kilometers heeft 
hij afgelegd en dikwijls “met ene zware voet” legt Jef uit. Brussel, Parijs, Dusseldorf, … waren 
steden die hij als zijn broekzak kende.  
 
Op 57-jarige leeftijd hield jef het achter voor bekeken en gaf hij het stuur over aan een opvolger. 
Sindsdien geniet hij samen met José van een gezellige en actieve oud dag. Zo kan je hen 
regelmatig terugvinden op een danspartijtje met leeftijdsgenoten. Een bezigheid die ze voor geen 
geld zouden willen missen. 
 
In het verenigingsleven was Jef gedurende vele jaren een vaste medewerker. Ooit maakte hij deel 
uit van het bestuur van Valencia Piringen maar tevens was hij stichter en lid van de 
wielertoeristenclub De Spaken waaruit in 1973 de carnavalsgroep De Fietsende Clowns is 
ontstaan.  
 
Daar heeft Jef zijn eerste carnavalmicroben binnengekregen en die hebben hem blijkbaar nooit 
meer losgelaten. Hij heeft er uren en dagen ontzettend veel plezier beleefd en geniet er nu nog 
steeds van wanneer hij zijn fratsen uit het verleden opdiept. “Nie min” zeggen ze Piringen. 
 
Anderzijds zijn José en Jef steeds grote fans geweest van het in Haren erg bekende orkest De 
Marlets en beschikken zij op dit moment nog steeds over een rijke platencollectie van hun idolen. 
De Marlets waren immers gedurende vele jaren het vaste huisorkest van de Ridders van de 
Katteköp en dus wordt het al vrij snel duidelijk dat de echte wortels van hun sympathie voor het 
Harense carnavalgebeuren veel dieper liggen dan iedereen oorspronkelijk dacht. 
 
Op zondag 8 maart 2009 zullen zij de kop van onze stoet aanvoeren. Ze kijken er al dagen erg 
gespannen naar uit en hopelijk zullen ze er ook met volle teugen mogen van genieten.   
De Ridders van de Katteköp wensen hen alvast veel vreugde en plezier.    


