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Nu heb ik weinig tot geen affiniteit met het carnaval en is mijn actieve deelname 
aan die festiviteiten beperkt gebleven tot het bezoeken van het straatcarnaval van 
Den Bosch, waar ik zestig jaar geleden studeerde en door vrienden werd ingewijd. 
Overigens met de allerplezierigste herinneringen. En wat mij daarvan vooral is bij-
gebleven, is dat mijn tot dinsdagavond laat feestvierende en bierdrinkende studie-
vrienden de volgende ochtend, op Aswoensdag, de eerste dag van de vasten, na 

Jubileum Eemnesser  
Carnavalsvereniging De Sliertjes 

JAN DELFGOU 

Carnavalsvierders hechten aan 
het getal 11 bijzondere waarde. 
Zo heeft Prins Carnaval altijd 
een groep van 11 naaste 
medewerkers, de Raad van Elf 
en zo is vorig jaar, op de elfde 
dag van de elfde maand  
(11 november), om 11 uur 11  
’s avonds het vierenveertigste 
jaar van het bestaan van de 
Eemnesser Carnavalsvereniging 
De Sliertjes ingeluid. Aan dat 
jubileum van 4x11 jaar wilde ook de Historische Kring Eemnes extra 
aandacht besteden met een tentoonstelling in de Oudheidkamer, die 
nog tot en met Koninginnedag, op 30 april, is te bezichtigen.  
Ook wilde het bestuur van de HKE ter gelegenheid van dat jubileum 
een artikel in het kwartaalboekje geplaatst hebben en werd ik 
gevraagd dat te verzorgen.  
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een vroeg kerkbezoek, met een askruis-
je op hun voorhoofd, weer op tijd in de 
les waren.  
Daar aan denkend wilde ik wel eens 
weten hoe het carnaval vieren in Eem-
nes nu wordt beleefd en ik had daar-
voor een interview met vijf Slierten, die 
tijdens de 44 jaren binnen de organisa-
tie, elk hun eigen rol hebben gespeeld. 
 
De eerste was ARNOLD RAVEN.  
Arnold, een zoon van kruidenier  
Hendrik Raven en Neeltje Raven-van  
’t Klooster (indertijd Wakkerendijk 
11A), was eerder, als lid van de Raad 
van Elf van de Carnavalsvereniging “De 
Geitenbreiers” uit Laren, naar eigen 
zeggen besmet geraakt door het carnavalsvirus en heeft toen in Eemnes, samen 
met nog een aantal liefhebbers ook een carnavalsvereniging opgericht. Het toeval 
wilde dat in die periode,1970, de Bouw- en Grondmaatschappij van PHILIPS Eind-
hoven, De Nieuwe Erven, een serie woningen in Eemnes bouwde en dat daarvoor 
als bouwkundig opzichter de Brabander Jan Rooijakkers was aangesteld. En die 
wilde voor de nieuw opgerichte vereniging, De Sliertjes, in 1970, wel als eerste de 
rol van Prins Carnaval vervullen. En met die zekerheid kon men toen op pad gaan 
om ook een Raad van Elf te formeren. Naast Arnold zelf werden dat Gijs Hilhorst, 
Kees Koot, Gerard Hoogland, Frans van Valkengoed, Co van Oostrum, Gert Ha-
gen, Jan Perier, Gerard Wortel, Jan Manten en Ad van Eert. Jan Rooijakkers werd 
ook de eerste voorzitter, Arnold Raven werd secretaris en Ad van Eert, ook een ge-
boren Brabander werd penningmeester.  
In ons gesprek verwijst Arnold ook naar de EJOKA, de vereniging van Eemnesser 
Jonge Katholieken waarvan de leden al op jonge leeftijd ervaring opdeden in het 
organiseren van evenementen en daarvoor verantwoordelijkheid leerden dragen. 
Samen met Gijs Hilhorst was hij daar jeugdleider. De toenmalige voorzitter van 
die jongerenvereniging was Toon Wortel, de wagenmaker, die de naam De 
Sliertjes bedacht. Alles bij elkaar veel mankracht om carnavalsavonden te organi-
seren, die toen nog gehouden werden in de zalen van Hotel-Café Eemland aan de 
Laarderweg.  

Arnold Raven. 
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Al direct werd er ook kindercarnaval ge-
organiseerd en kregen bovendien de 
ouderen veel aandacht. Daarbij speel-
den het toenmalige café van Dirk van 
der Wardt in de Kerkstraat en het even-
eens toenmalige R.K. Verenigingsge-
bouw een belangrijke rol. Ook voor de 
kinderen werd enige jaren kindercarna-
val georganiseerd in de Oude Molen 
aan de Molenweg, destijds de tapijthal 
van Bertus van den Brink, die De 
Sliertjes gastvrij ontving.  
Om vroegere Prinsen en oud-leden van 
de Raad van Elf meer bij de vereniging 
betrokken te houden, is op enig mo-
ment de OERRAAD ingesteld.  
Samenvattend kan gesteld worden dat 
al vanaf het begin een hechte basis is 
gevormd, die het, als aangetoond, al 
vierenveertig jaar heeft volgehouden. 
De mensen van het eerste uur mogen 
daar met trots op terugkijken.  
 
Voorts had ik een gesprek met GERARD 
HOOGLAND, ook een man van het eerste uur en vooral actief gedurende de eerste 
periode van elf jaar, van 1970 tot 1981. Hij herinnert zich nog goed hoe de eerste 
Raad van Elf met heel veel zorg werd samengesteld en dat daarin niet alleen  
rooms-katholieke mensen maar ook een aantal protestanten zitting namen. Carna-
val werd toen al veel meer gevierd om het feestvieren zelf dan tegen de achter-
grond van een komende voorgeschreven periode van vasten. Doordat de vereni-
ging slechts een paar maanden voor carnaval was opgericht, was er betrekkelijk 
weinig tijd maar kwam de organisatie daarna, met een heel nieuw jaar voor zich 
tot volle bloei en kon gebouwd worden aan een echte vereniging. Er kwamen ook 
vier dansmariekes de feesten opfleuren.  
De heer Hoogland, die daar met heel veel plezier deelgenoot van is geweest, laat 
niet na er op te wijzen hoe binnen een zeer homogene groep werd samengewerkt. 
Het was een echte vriendenclub. Zelf is hij vanuit de Raad van Elf twee maal, in 

Gerard Hoogland. 
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1971 en 1980, als Gradus I gekozen als 
Prins Carnaval en hij was ook nog een 
aantal jaren voorzitter. Hij vindt het 
daarbij fantastisch dat er nog steeds 
mensen bereid zijn het voort te zetten. 
In de toch drastisch veranderde maat-
schappij met zoveel meer mogelijkhe-
den voor vrijetijdsbesteding blijkt het 
nog steeds een eer te zijn hiervoor ge-
vraagd te worden.  
 
De nu 53-jarige JAN PETER HOFSTEE is in 
het bijzonder een man uit de tweede 
periode (1981-1992). Als lid van de 
Raad van Elf werd hij in 1987 als Jean 
Pierre I de nieuwe Prins Carnaval. Hij 
woonde in Laren maar kwam door zijn 
vriendschap met Rob Koot (Peugeot) 
uit Eemnes tot het besef dat daar meer 
te beleven was. Door het autobedrijf 
van Robs vader kwam hij meer in aan-
raking met auto’s en werd er veel met 
brommers geëxperimenteerd. In Eem-
nes werd hij lid van de EJOKA en later 

ook lid van de KPJ waar hij vertrouwd werd met het organiseren van alle mogelij-
ke evenementen. Een bijzondere leerschool. Hij kreeg ook oog op de zuster van 
Rob, Helma, waar hij mee trouwde en in Eemnes ging wonen. Toen hij later de 
schoenenwinkel van zijn vader overnam, zijn ze in Laren bij de zaak gaan wonen. 
Nog in zijn tijd had het lidmaatschap van de Raad van Elf een zekere status. Het 
was een eer. Dat is in de loop van de tijd wel wat afgezwakt. Maar hij heeft er 
naar gestreefd de statuten en reglementen van de vereniging steeds in ere te hou-
den. Ook het officieel voorlezen van proclamaties moet volgens hem voortduren. 
In zijn actieve periode is men ook voorzichtig begonnen met het uitgeven van een 
carnavalskrantje.  
De festiviteiten rond de carnavalsvieringen werden vanaf het begin altijd gehou-
den in de zalen van Eemland. Met het feest van Jan Peter rond zijn benoeming tot 
Prins in 1987 besloot men in het vervolg naar De Deel van Frans van Valkengoed 

Jan Peter Hofstee. 
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te gaan. Hoewel daar in in het begin wat bezwaren tegen waren, bleek dat later 
toch echt een schot in de roos. Met de geweldige ondersteuning van Frans, zowel 
bij de opbouw als bij de afbraak, kostte een dergelijke viering de vereniging toen 
slechts Hfl.111,11. Frans was ook zakelijk blij met de omzet.  
En tot op de dag van vandaag wordt daar carnaval gevierd. 
 
Ook had ik een uitermate plezierig contact met BERT HILHORST die, wat zijn bete-
kenis voor de vereniging betreft, een man is uit de derde periode (1992–2003). 
Deze pure Eemnesser begon zijn leven vijftig jaar geleden aan de Wakkerendijk, 
op nummer 162, waar nu het bedrijf van Frans en Carolien van Valkengoed, De 
Deel, is gevestigd. Hij woont daar nu al weer enige jaren naast op nummer 160. 
Het carnavalsgebeuren kan hem dus niet ontgaan. Hij heeft vanaf 1988 in de Raad 

1 Jean 1 1970 Jan Rooijakkers † 
2 Gradus 1 1971 Gerard Hoogland 
3 Nelis 1 1972 Kees Koot † 
4 Edward 1 1973 Ed Loman 
5 Gijbert 1974 Gijs Hilhorst † 
6 Francesco 1 1975 Frans van Valkengoed 
7 Kobus 1 1976 Ko van Oostrum 
8 Ger 1 1977 Ger Nap 
9 Teus 1 1978 Ton van der Wardt 
10 Gijbert 1 1978 Gijs Hilhorst † 
11 Gradus 1 1980 Gerard Hoogland 
12 Daniël I 1981 Daan van 't Klooster 
13 Theodorus I 1982 Theo Rigter  
14 Gradus II 1983 Gerard Bisschop 
15 Franz I 1984 Frans Koot † 
16 Gijsbert I 1985 Gijs Schuilenburg † 
17 Charles I 1986 Charles Bout 
18 Jean Pierre I 1987 Jan Peter Hofstee 
19 Teus I 1988 Theo Makker 
20 Franz I 1989 Frans Koot † 
21 Karel I 1990 Kees van der Wardt 
22 Adrianus I 1991 Arie van 't Klooster 

23 Bert I 1992 Bert Noy 
24 Ricardo I 1993 Richard de Wit 
25 Bert II 1994 Bert Hoogeboom 
26 Frank I 1995 Frank Bakker 
27 Marcello I 1996 Marcel Rigter 
28 Karel I 1997 Kees van der Wardt 
29 Bertus I 1998 Bert Hilhorst 
30 Marcus I 1999 Marc Fokker 
31 Antonio I 2000 John Jongerius 
32 Norbertus I 2001 Norbert Lokker 
33 Jacobus I 2002 Jaap Reijs † 
34 Bertus I 2003 Bert Hilhorst 
35 Richardus I 2004 Richard Groenestein 
36 Robertus I 2005 Ron Eggenkamp 
37 Everardus I 2006 Evert Overeem 
38 Martinus I 2007 Martijn Out 
39 Jacobus I 2008 Jaap Reijs † 
40 Leonardo 2009 Leo Fennema 
41 Petrus 2010 Peter Eek 
42 Insanus I 2011 Tommy Jongerius 
43 Everardus 2012 Evert Overeem 
44 Adrianus II 2013 Arie-Jan van den Boom 

PRINSEN GALERIJ 1970-2013 
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van Elf gezeten en werd in 1998 en in 2003 (begin vierde periode) gekozen als 
Prins Bertus I. Daarbij was hij ook nog gedurende 11 jaar voorzitter van de vereni-
ging. Hij bevestigt, wat ook anderen al hebben gemeld, dat carnaval vieren veel 
minder een voorbereiding op de vastenperiode is geworden en dat het plezier in 
de organisatie en het uitvoeren daarvan absoluut de boventoon voeren.  
 
ARIE-JAN VAN DEN BOOM, waarmee ik als laatste een gesprek had, mag als Prins 
Adrianus II de vierde periode (2003-2013) afsluiten. De 35-jarige Prins is wel in 
het ziekenhuis in Laren geboren maar verder een echte Eemnesser. Hij is ook als 
zelfstandig ondernemer in Eemnes gevestigd. Op mijn desbetreffende vraag wat 
zijn affiniteit met carnaval is, blijkt dat in hoofdzaak te zijn het graag organiseren 
van een feest. Wat voor een ander over hebben, samen met anderen aan iets bou-

Arie-Jan van den Boom. Bert Hilhorst. 
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wen, en schik met elkaar hebben. En wat al eerder ook bij anderen was te beluiste-
ren: hij is in zijn jeugd lid geweest van de KPJ. Hij was daarvan o.a. zes jaar voor-
zitter. Je komt ze in Eemnes geregeld tegen. Het zijn de doeners, altijd bereid om 
de handen uit de mouwen te steken. Uiteraard was Arie-Jan al eerder lid van de 
Raad van Elf. Wat ik ook van anderen had gehoord is dat de belangstelling toch 
wel terugloopt, wat zich ook uit in een verminderd ledental. Hij vindt dat niet zo 
vreemd. Een veranderende maatschappij met meer vervlakking en minder per-
soonlijke aandacht voor elkaar is daaraan zeker debet. 
 
Inmiddels heeft carnavalsvereniging De Sliertjes zich zeker een niet meer weg te 
denken vaste plaats onder de Eemnesser verenigingen verworven. Ik voel me er 
zelfs al wat meer bij betrokken. En ik wil alle carnavalsvierders dan ook van harte 
begroeten met een driewerf ALAAF. 

Opening tentoonstelling. 


