
 
 

Tijd voor wat toelichting op de kaart…  
We beginnen bij de thermostaat aan de linkerzijde. Dit 
vonden velen een lastige aanwijzing en daar kwamen veel 
originele inzendingen voorbij: Cees Molenaar (maar die is al 
in 1979 overleden?!), of bedoelden ze Cees Molenaars van 
de KNMI; Natuurkundige Freeman Dyson, Toon Kramer (ja 
het lijkt idd op onze TOON thermostaat). Of de manisch 
depressieve Maarten Biesheuvel omdat de tablet een 
depressie aangeeft. Maar de cijfers op de thermostaat 
corresponderen met de sterfdatum van Bill Withers – “Ain’t 
no sunshine when she’s gone”.  
 
De stoel was ook aanleiding voor discussie. Mijn kinderen 
vonden dat de inzendingen voor Kobe Bryant beter waren 
dan wat ik bedacht had (haha). Maar ik bedoelde met de 
basketballen onder de fauteuil ook nog een rolstoel, wat 
dan weer verwijst naar Marc de Hond, tevens oud-
rolstoelbasketballer.  
Op de stoel een zwarte fashionbag met daarop de 
veelgebruikte tijgerafbeelding van ontwerper Kenzo. Achter 
de stoel de rode boodschappentas van Dirk van den Broek. 
En ja, als ik genoeg plek had, had een tasje van Zeeman 
daar goed bijgepast… 
 
En de witte pot verf was niet van Barry White (die is al een 
tijdje dood) of de coke van Maradona maar de kleur 
“Wonderful White” van Jan des Bouvrie.  
 
Dan komen we aan bij de ingepakte kerstboom: (door bijna 
iedereen goed) kunstenaar Christo. 
Daaronder kerststalletje “Knötelö” met daarin Pino en Purk. 
Wij luisterden vroeger in de kerstvakantie altijd naar een LP 
met daarop vier kerstverhalen ingesproken door Aart 
Staartjes. En nee geen Paula, die stond vorig jaar al op de 
kaart…  
 
De piano met liedtekst “Hoop” was een verwijzing naar 
Louis van Dijk. Eh ja sorry, wist ik veel dat assistente 
Nathalie van Hans Klok zo ook van achteren heette… En 
Vera Lynn zong over Hope, niet Hoop; zij komt zo nog… 
De twee kaarsjes kan je betrekken bij de twee aanwijzingen 
op het schilderij. Met een beetje fantasie herken je een niet 
zo voor de hand liggend duet tussen Dolly Parton en 
Ramses Shaffy. Dat verwees enerzijds naar Kenny Rogers 
en anderzijds naar Liesbeth List.  Daarnaast uiteraard het 
martiniglas van Sean Connery.  Op de fiets kardinaal 

Simonis.  
En daarachter een oud affiche van een cacaofabriek Korff 
die de chocoladedrank Fosco produceerde; een moeilijke 
verwijzing naar zanger Bob Fosko. Bruin van kleur maar wel 
minder goor dan zijn liedtekst “zal ik jou eens even lekker in 
je bek schijten?!” 

 
En dan de handschoen bij de piano. Nee, het was geen 
afgehakte hand of keepershandschoen voor keeper Pim 
Doesburg. Het was ook niet ‘aangever’ Corrie van Gorp of 
het discutabele ‘handje’ van Maradona. Ik moet zeggen 
wel buitengewoon origineel allemaal. Maar het lag in de 
binnenbocht op een ‘ijskleed’ en verwees naar 
shorttrackster Lara van Ruijven. In een eerdere versie had 
ik nog rondetijden op de pianokruk staan, verwijzend naar 
Ab Krook. Maar deze moest helaas wijken voor Sean 
Connery. 
 
Rechts daarvan de elektrische gitaar van Eddie van Halen.  
Uit de grond een filmfragment uit Spartacus met Kirk 
Douglas. Hij werd net als de laatste, Vera Lynn, 103 jaar 
oud. Zij is in gedaante van de kat, maar wel met 
parelketting en oude BBC-microfoon (in de tijd van zwart-
wit) aan het zingen “We'll meet again, Don't know where, 
Don't know when, But I know we'll meet again some sunny 
day…” En dat vond ik wel een toepasselijk eindboodschap.  
Hoewel ik natuurlijk ook begrijp dat hier Bill Withers in 
gezien wordt. Of Liesbeth Gerritse of Aad van den Heuvel 
(Brandpunt). En Sientje, onze zwarte huiskat, staat de 
laatste jaren standaard op de kaart en is niet altijd 
onderdeel van een aanwijzing. Maar voor deze zwarte kat, 
of die op de tas van Kenzo, was een vermelding naar 
Chadwick Boseman eervol geweest. Dus daarom bij deze: 
de 2 peacetekens van Little Richard zijn voor de Chadwick 
en Kobe! #BLM 
 
Waren er dan ook echte instinkers? Nee, niet echt behalve 
dan de beschreven verwarringen. De enige instinker was 
de afbeelding van ‘Hints’ op Instagram met personen die 
overleden nadat mijn kaart gedrukt was… 
 
Maar er was dit jaar wel een bonus! Die vind je niet bij de 
AH maar wel op de achterzijde van de kaart. Tsja, de kaart 
lag al klaar om te drukken en toen kon ik er nog net een 
pluis(je) opplakken voor Diego Maradona.



 

1.   Tineke Verburg (Triviant in lamp) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Bill Withers (sterfdatum en weer op thermostaat) 

2.  
 
 

3.   Kenzo (logo op zwarte tas) 
 

4.   Marc de Hond (rolstoelbasketbal) 
 



5.     Jan des Bouvrie (verfpot kleur wit) 

6.   Dirk van den Broek (boodschappentas) 

7.  Aart Staartjes (kerststal Knötelö) 

8.   Christo (ingepakte kerstboom) 
 

9.   Albert Uderzo (tekenaar Astérix, Obélix en Idéfix) 
 



10.   Little Richard (himself) 

11. Louis van Dijk (pianist, componist lied ‘Hoop’) 
 

12.   Sean Connery (Martini-glas op piano) 
 

13.   Kenny Rogers (duet met Dolly Parton - op schilderij) 
 



14.  Liesbeth List (duet met Ramses Shaffy - op schilderij) 
 

15.  Bob Fosko (pamflet Fosco – cacaofabriek Amsterdam) 
 

16.  Kardinaal Simonis (op fiets) 
 

17.  Lara van Ruijven (shorttrack-handschoen op ijskleed) 
 



 

18.  Vera Lynn (kat mic BBC We’ll meet again…some sunny day) 
 

19.   Eddie van Halen (gitaar) 
 

20.   Kirk Douglas (himself in Spartacus) 
 
Bonus: 

21.   Diego Maradona (bijnaam pluisje – op achterzijde) 
 
  


