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Een bevoorrechte Schot

CV DE SJWENSKES Prins van Sweikhuizen combineert traditionele kilt met steek

Een be
Een Schotse prins carnaval.
Gehuld in traditionele kilt
mét prinsensteek. Carnavals-
vereniging De Sjwenskes uit
Sweikhuizen heeft de pri-
meur: Harry I Cameron.

door Ronald Colée

DD e combinatie van Schot-
land en carnaval vloekt
als een kilt met een nar-
renkap. Maar juist dat is

de uitdossing waar Harry Cameron
als prins van De Sjwenskes voor ge-
kozen heeft. En het rare is: het past
perfect bij elkaar.
Vier jaar geleden kwam de decaan
uit de Schotse Hooglanden in
Sweikhuizen wonen, nadat hij tij-
dens het Europees kampioenschap
voetbal in 2000 zijn vrouw Ellen
had leren kennen. „Ik was op

schoolreis met drie voetbalteams
en we logeerden in het hotel in Val-
kenburg waar Ellen werkte.”
Drie jaar later traden ze in het hu-
welijk en toen Harry op 58-jarige
leeftijd met de vut ging, verruilden
ze Dingwall voor Sweikhuizen.
En daar heeft hij geen moment
spijt van gehad. „Het was alsof ik
thuis voor thuis inruilde.”
Van de combinatie carnaval en Ne-
derland had hij nog nooit gehoord.
„En zeker niet van de intensiteit
waarmee het hier gevierd wordt.”
Van verkleedpartijen moest hij
niets hebben, maar toch ging hij
overstag toen hij zijn vrouw voor
het eerst als cowgirl verkleed zag.
„Dat stond haar best goed. Aan
haar oom als een soort Sinbad de
zeerover moest ik wel erg wennen.
Net als aan m’n zwager die als boef
braafjes het geld uit de muur pin-
de.” Het omslagpunt was de op-
tocht van 2007 waar Harry na af-
loop in de vrieskou een ijskoud pils-
je in zijn handen gedrukt kreeg. „Ik

evoorrec
moest er niet aan denken, maar bin-
nen een halfuur stroomde die zaal
vol en werd het warm en gezellig.
We beleefden een heerlijke dag.”
Hij begon deel te nemen aan aller-
lei activiteiten in eigen dorp, trad
op in de revues en werd vorig jaar
gevraagd om lid te worden van de
raad van elf van De Sjwenskes. „Ik
voelde me een beetje opgelaten om-
dat ik de Nederlandse taal nog niet
meester was, maar al gauw wist ik
zeker: als ze me ooit vragen prins
te worden, dan zeg ik ja.”
Dat moment kwam donderdag 9
december. „Toen ik de deur open-
deed, wist ik al hoe laat het was en
was ik net zo zenuwachtig als de
dag dat ik Ellen ten huwelijk
vroeg.”
Zijn uitverkiezing bleek een schot
in de roos. De 62-jarige Schot raakt
zichtbaar geëmotioneerd als hij ver-
telt over het publiek dat minuten-
lang zijn naam scandeerde. „Toen
ik mijn proclamatie voorlas, kon je
een speld horen vallen.” Al zat hij

echte S
nog steeds in zijn maag met zijn ge-
brekkige Nederlands. „Ik heb een
jaartje les in Maasmechelen gehad,
maar dat hadden er eigenlijk twee
moeten zijn. Grammaticaal ben ik
nog steeds een ramp.” Vandaar dat
hij alleen de eerste regel van het car-
navalsreglement in dialect voorlas.
De overige tien werden vertaald
door een lid van de raad van elf.
Voor de komende weken klampt
hij zich vast aan jeugdprinses Lorel-
le Bills, zijn buurmeisje wier vader
Brits is. „Zij wordt deze carnaval
mijn linker- en rechterhand.”
Op de vraag hoe hij later als voor-
ganger herinnerd wil worden, zegt
Cameron: „Ik hoop als een prins
waar de mensen trots op zijn ge-
weest. Die hen niet teleur heeft ge-
steld of voor het hoofd heeft gesto-
ten omdat hij als Schot tegen de tra-
ditie indruiste. Maar als een bevoor-
recht mens. Want zo voel ik me
ook. Vandaar ook mijn lijfspreuk:
They never would have made me
prince in Scotland.”
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Prins Harry Cameron en jeugdprinses Lorelle Bills verspreiden raamposters in de buurt. „Ik hoop dat ik de mensen niet teleurstel.”  foto Ermindo Armino


