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Hoe dan?!

Hoe word je stadsprins (m/v) van Lampegat?
Het is een van de mysteries van carnaval in Lampegat: hoe word je stadsprins? De
stadsprins hoeft in ieder geval niet per definitie een jonge, succesvolle ondernemer
m/v te zijn. M/V? Jazeker, de stadsprinses behoort weldegelijk tot de mogelijkheden.
Al blijft de Prins Keuze Commissie voor de beste kandidaat kiezen, man of vrouw…
De selectie is een goed bewaard geheim want de wegen van de PKC zijn
ondoorgrondelijk.
Alle levende ex-stadsprinsen grijnzen vooral veelbetekenend als ze worden
bevraagd over de achtergronden van hun kandidatuur destijds. Want een stadsprins
wordt gevraagd. Natuurlijk, er wordt gescout, door de leden van de PKC je kunt
jezelf aanbieden, je kunt anderen voorstellen. Maar hoe de keuze precies tot stand
komt, in welke omstandigheid, wil niemand vertellen. Ja, een telefoontje, in oktober,
dé vraag, verrassing, nadenken, overleggen thuis, wikken en wegen, overleggen,
terugkoppelen, besluiten. Het is toch een beetje een eenzaam proces dat zich
voltrekt in beslotenheid. De kandidatuur is geheim en moet dat tot aan Vastenavond
blijven.
Het wordt alom ontkend, maar er is een protocol. Hoewel niemand het wil
bevestigen. Onbesproken gedrag is er één en voor de duidelijkheid, geslacht,
geaardheid, geloof en afkomst zijn in ieder geval geen criteria. Op z’n minst wonend
in Eindhoven, carnavalist en gezond van lijf en leden. De PKC kijkt elk jaar opnieuw
wie het in zich heeft om het komende jaar ‘de beste prins ooit’ te zijn.
Een veel gehoorde gedachte is dat het man zou moeten zijn. Dit is onjuist, er staat
nergens dat het geen stadsprinses kan zijn, alleen in de praktijk is die keuze nog
nooit gemaakt. Bij een goede kandidaat kan dat zomaar veranderen. Dus…
Om tot een wel overwogen keuze te komen heeft de federatie in al haar wijsheid op
een gegeven moment besloten dat de PKC moest bestaan uit de volgende leden;
voorzitter is een oud stadsprins, verder vind je hierin de penningmeester van de
Federatie, een afvaardiging vanuit het Volg en een bestuurslid van de BIZ en
verenigde horeca.

