
Prinses 2016 van het Narrendom Haren – SANNE I 
 

Nadat gedurende 44 jaar mannen als prins aan de macht waren in het 
Narrendom Haren, zit er tijdens het 45ste carnavalseizoen een dame op de 
hoogste troon, met name Sanne Morrhey uit Piringen. Een jonge dame die 
20 lentes telt en de dochter is van Frieda Nijs en Michel Morrhey. Zij 
groeide op in Piringen naast de gekende bakkerij Milly en als je 
daarenboven weet dat ook haar ouders verweven zijn met de 
bakkerswereld, wel dan zal het niemand verbazen dat ook Sanne in hun 
voetsporten is getreden en dagelijks met veel passie en gedrevenheid voor 
de lekkerste gebakjes zorgt.     

Dat het dit carnavalseizoen een prinses is geworden, zal velen toch wel 
verwonderd hebben. Maar opgepast, het is niet de eerste keer dat in Haren 
een prinses verkozen werd. Tussen 1975 en 1981 werd er immers jaarlijks 
eveneens een prinses verkozen naast de traditionele prins. 

De reden waarom we dit jaar voor een prinses in plaats van voor een prins 
gekozen hebben, is zeer eenvoudig en het ligt geenszins in onze bedoeling 
om er allerlei gekke verhaaltjes rond te verzinnen.  

In tegenstelling tot de laatste jaren, waar we telkens reeds soms meer dan een jaar op voorhand wisten wie prins en 
jeugdprins zou worden in een of ander jaar, hebben onze leden van de Raad van Elf zoals dat in het verleden 
meermaals gebeurde, huisbezoeken moeten afleggen bij potentiële kandidaten. Zij hebben er niettemin heel wat 
beloften voor de toekomst aan overgehouden, maar plots en onverwacht vingen zij een bericht op van iemand die 
steevast kandidaat was om de Prinselijke troon te bestijgen in 2016.   

Onze medewerkers slaakten meteen een zucht van verlichting, want elf november is zowat de uiterste datum 
waarop de Ridders van de Katteköp een akkoord trachten te bereiken met de nieuwe prins. Het is een ritueel dat 
zich jaar na jaar herhaalt, maar als het tegen die datum niet lukt, dan stijgt de bloeddruk van onze leden naar 
gevaarlijke waarden en volgen er meestal heel wat slapeloze nachten. Gelukkig hebben we dat nog niet zo vaak 
meegemaakt, en jawel, ook dit jaar dook er plots uit het niets een gerucht op dat er in Piringen een vrouwelijke 
kandidate was, die bijzonder gemotiveerd was om in 2016 de scepter van Eddy III over te nemen.  

Tja, en daar sta je dan als lid van de Raad van Elf. Gedurende 44 jaar een mannelijke prins op de troon en nu 
zomaar uit niets, heel spontaan een vrouwelijke kandidate. De koppen werden tijdens de daaropvolgende  nacht 
nog snel bij elkaar gestoken, de nodige porties geestelijke dranken werden erbij gesleurd en nog voor de hanen het 
ochtendgloren aankondigden, kwam er witte rook uit de schouw. De emancipatie van de vrouw is immers binnen 
onze samenleving al lang een feit en dus oordeelden onze leden van de Raad van Elf dat die lijn ook maar moest 
kunnen doorgetrokken worden binnen het Harense carnaval. Trouwens, ook op andere plaatsen in Limburg en 
daarbuiten kom je regelmatig dames tegen die de hoogste scepter zwaaien.   Een vrouw aan de macht, dat moet 
kunnen in een carnavalswereld die bovendien leeft volgens de zogenaamde “ongeschreven wetten”. 

De kogel was dus door de kerk en aangezien de  onderhandelingen met de kersverse kandidate onwaarschijnlijk 
vlot verliepen, konden meteen de mouwen opgestroopt worden om alle voorbereidingen in goede banen te leiden.  

En zo werd Sanne I op zaterdag 23 januari 2016 uitgeroepen tot Prinses 2016 van het Narrendom Haren.  

Hoe dan ook, de Katteköp hebben Sanne geen snelcursus moeten geven over de carnavalsviering. Integendeel, 
carnaval is voor Sanne al sinds haar prille jeugd meer dan een gewone passie. Wellicht heeft zij de 
carnavalsmicrobe voor het eerst te pakken gekregen via de scholen in Piringen, die ieder jaar ‘s vrijdags voor de 
Harense carnavalstoet een leuke kinderstoet organiseren.  

Omstreeks de leeftijd van 10 jaar is ze vervolgens lid geworden van de toenmalige Fietsende Clowns uit Piringen, 
zowat de kweekschool voor vele Harense carnavalisten.  

Later is ze via haar vriendenkring lid geworden van de gekende carnavalsgroep Albanus III-De Sjoemeleire uit 
Vlijtingen. Een leuke bende waar jaarlijks stevig carnaval gevierd wordt tijdens hun deelname aan talloze Limburgse 
carnavalstoeten, waaronder ook de stoet van het Narrendom Haren en uiteraard tijdens de lichtstoet van  Albanus 
III-De Sjoemeleire te Vlijtingen, dit jaar op zaterdagavond 27 februari. 

Maar, ook dat kon haar carnavalshonger nauwelijks stillen. Ze wilde nog een trapje hoger klimmen en droomde 
ervan om ooit prinses carnaval te worden. Maar ja, in het Narrendom Haren waren het steeds mannen die op de 
hoogste carnavalstroon mochten staan en dus speelde al geruime tijd de gedachte in haar hoofd om toch lid te 
worden van een vereniging waar prinsessen verkozen werden, want ze wilde kost wat kost prinses carnaval worden. 
Gelukkig heeft ze deze stap nooit moeten zetten en werd ze uitgeroepen tot “de” Prinselijke Hoogheid van haar 
eigen Narrendom Haren. 

Op stap gaan en carnaval vieren met vrienden, lopen als een rode draad door haar vrije tijd. Een beetje sporten en 
een keer per jaar een reisje meepikken naar een zonnige bestemming, meer moet dat niet zijn voor Sanne.        
De Ridders van de Katteköp weten met hun geluk geen blijf. Een uiterst gemotiveerde prinses op een prachtige 
prinsenwagen, wel dat kan niet anders dan een geslaagd nummer worden. Zij wensen Sanne I dan ook bijzonder 
veel bijval en plezier. Hopelijk wordt het voor haar, zoals voor vele andere prinsen die haar voorgingen in Haren, de 
mooiste dag uit haar leven. 

 
 


