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In 1980 organiseerden de Ridders van de Katteköp voor 
de eerste maal in hun rijke geschiedenis een zogenaamde 
Zitting van de Derde Jeugd, met de bedoeling ook de 
oudere generatie inwoners uit het Narrendom Haren meer 
bij het carnaval te betrekken. Het was uiteraard een gok, 
want alhoewel de andere evenementen zoals de 
prinsaanstellingen en de stoeten reeds hoge toppen 
scheerden, was het lang niet zeker of dit initiatief een 
gelijkaardig succes zou worden.    

Maar gelukkig bestaat daaromtrent vandaag de dag geen 
twijfel meer en hebben we de laatste jaren zelfs een flinke toename van het aantal aanwezigen 
mogen ervaren. Ook op zondag 25 oktober 2015 was dat niet anders. Tegen de klok van 13 uur liep 
de Paniszaal te Bommershoven goed vol met senioren uit Haren en omstreken, voor de 39ste Zitting 
van de Derde Jeugd.  

De aanwezigen konden weer genieten van een mooi programma en natuurlijk van de nodige drank, 
koffie en taart. Deze taarten worden ons jaarlijks vriendelijk aangeboden door de Harense bakkers 
Wathion en Milly, waarvoor nogmaals onze welgemeende dank. Het programma was weer goed 
gevuld met onder andere muziek, zang, twee tonpraters en sketches. Vanzelfsprekend hebben ook 
de Ridders van de Katteköp weer een stuk van het programma voor eigen rekening genomen, maar 
het meeste succes ging deze keer naar de show met echte travestieten. 

Na het afscheid van het prinsenpaar van 2015 ( Jacqueline I en Jef III), was het moment 
aangebroken om een nieuw en tevens het 33

ste
 Prinsenpaar van de Derde Jeugd aan te stellen. 

Vaak een heel spannend moment, want het gebeurde meerdere malen dat de presentator van dienst 
- ooit zelfs op zijn knieën - moest smeken om nieuwe kandidaten naar het podium te lokken. Deze 
keer had de presentator zijn oproep nauwelijks gelanceerd en jawel, meteen veerden twee personen 
uit het publiek recht en begaven zich met een stevige tred richting podium. De Kattekoppen slaakten 
een zucht van verlichting, want er werd weer een koppel bereid gevonden om deze mooie traditie 
verder te zetten. Een traditie waarop de Katteköp terecht zeer fier zijn.  

Het werden dus Pierre I (Vandeweyer) en zijn echtgenote Lisette III (Tits), die aangesteld werden als 
Prinsenpaar van de Derde Jeugd 2016.  

Het nieuwe prinsenpaar woont in Widooie. Gelukkige zeventigers die twee dochters Agna en 
Marcella op de wereld gezet hebben en die dan vervolgens in totaal voor drie kleinkinderen Eliena, 
Hannah & Jonas hebben gezorgd.  

Zij gaan tot op heden nog bijna jaarlijks op reis naar Mallorca, of een andere plek in Spanje. Ook 
gingen ze regelmatig naar een dansgelegenheid om de benen wat los te gooien en de sociale 
contacten in stand te houden. Hoewel zij het leven nog steeds van de goede kant nemen, beperken 
de uitstappen zich momenteel voornamelijk tot een bezoek aan de wekelijkse markt in Tongeren, 
gevolgd door een lekker tasje koffie of een glaasje rode wijn.  

Tijdens zijn vrije tijd was Pierre destijds vooral geboeid door het kweken van vogels en fuchsia’s 
maar, wat weinigen weten is dat Pierre even stevig in de potten kan roeren als de bekende TV-kok 
Jeroen Meus. Wel op de klassieke oude wijze zoals hij het van zijn moeder heeft geleerd, of laten we  
zeggen goede stevige gezonde kost zonder veel fantasietjes. Eén van  zijn topbereidingen blijkt kip 
met bechamelsaus te zijn, maar als je de kinderen en de kleinkinderen laat kiezen dan roepen ze 
allemaal in koor “macaroni”. Tja wat wil je, onze huidige jonge generatie wordt niet voor niets de 
“pastajeugd” genoemd en als je opa er dan ook nog een delicatesse weet van te maken, dan valt 
daar weinig over te zeggen.      

Lisette was jaren werkzaam in het toenmalige PHIKO in Hasselt, de huidige Kunsthumaniora, waar 
ze haar job als poetsvrouw combineerde met het verkopen van snoep en broodjes in de school, tot 
groot plezier van de studenten en zichzelf. Diezelfde studenten betoogden destijds bij haar ontslag 
zelfs voor het behoud van haar job.  

Beroepshalve is Pierre metser geweest en heeft hij de tijd nog meegemaakt dat de mortel met hand 
moest klaargemaakt worden, dus zonder betonmolen. En de stenen moesten ze nog met een plank 
op de schouder en via een ladder naar boven dragen. Niet vergelijkbaar met de huidige moderne 
technieken die in  de bouw gehanteerd worden.   

Terwijl Lisette geboren werd en opgroeide in Widooie,  is Pierre afkomstig uit Riksingen. Hij is ook 
een zevental jaren ouder dan Lisette. Dus als je een beetje terugtelt in de tijd, dan kom je 



automatisch tot het besluit dat Pierre er destijds in geslaagd is om in Widooie een vrij jong visje aan 
de lijn te slaan. Of dat was op basis van zijn talenten als charmeur of door zijn sportieve uitstraling, 
hebben we niet kunnen achterhalen, maar geruchten doen de ronde dat beiden elkaar hebben leren 
kennen door een toevallig verblindend oogcontact en wellicht gevolgd door een vriendelijk babbeltje, 
terwijl Pierre naast het ouderlijk huis van Lisette zijn beroep als bouwvakker aan het beoefenen was 
in een nieuwbouw.  

Na al het moois dat ze tijdens hun leven tot nog toe mochten ervaren, vonden zij dat het moment 
aangebroken was om er nog een uitzonderlijke belevenis aan toe te voegen, namelijk Prins en 
Prinses van de Derde Jeugd van het Narrendom Haren worden. 

Zondag 21 februari 2016 zullen zij het dus zijn die de 45ste Harense carnavalstoet openen. Ontvang 
hen met een bijzonder warm  applaus en wij wensen hen alvast een onvergetelijke en carnavaleske 
zondagnamiddag.        

 

 


