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Linksboven in de boom hing het bolhoedje van vader 
Abraham. Een smurf had ook leuk gestaan maar kleurde 
niet zo goed. Bovendien was de kaart al redelijk vol op het 
moment dat Pierre Kartner zijn laatste adem uitblies. Vorig 
jaar verwees de zeearend naar oud-minister van 
Buitenlandse zaken VS Colin Powell. Deze keer was het 
Madeleine Albright. Zij communiceerde met haar broches. 
In de arrenslee weer een trio, net als vorig jaar. Maar nu 
waren het ‘The Ronettes’ met in het middelpunt Ronnie 
Spector (Veronica Bennett). 
De ijsbeer met keepershandschoenen was de Beer van de 
Meer, alias de Bolle van Zwolle, Lek van PEC (en ga zo maar 
door…) Piet Schrijvers. Daarnaast met zijn wilde haren: de 
Griekse componist Vangelis, bekend van Conquest of 
Paradise. 

 
De lange man bovenaan de trap werd vaak aangezien voor Bob Saget of Hein Nievelt. Of Herman van der 
Zandt als presentator. In een eerder ontwerp had ik boven zijn hoofd nog een titel voor deze 
kerstmusical staan: “Halleluja”. Met die aanwijzing hadden waarschijnlijk meer mensen Jan Rot geraden. 
De meeste kennen hem waarschijnlijk toch meer als een wilde rakker, maar voor een oudejaarsgala als 
dit, ga je toch netjes gekamd en gekleed? Een visagiste heeft zelfs zijn pukkel weggepoetst. Ik hoor 
sommigen van jullie nu zuchten… 
 

 
 
Daarnaast uiteraard rapper Coolio. Het baseball shirt ‘Angels 22’ vond ik wel erg toepasselijk voor deze 
kaart. Daaronder de Grinch met Friese muts: Piet Paulusma. In zijn das weericoontjes. Een inzender 
vroeg zich af of het klopte dat hij hier als de Grinch was afgebeeld omdat hij elk jaar moest vertellen dat 
het geen witte kerst werd…. Klopt! 
De luxe zonnebrillen in de boom horen bij de Italiaanse Ray-Ban-baas en selfmade-miljardair Leonardo 
Del Vecchio. De kerstelf op de trap was Remco Campert. Daar was geen bijzondere reden voor behalve 
dat dichters en schrijvers nooit zo in de spotlight staan. Midden op de trap uiteraard Olivia Newton John 
als Sandy in Grease in duet met Meatloaf zanger Marvin Lee Aday met zijn lied ‘Paradise by the 
dashboardlight’. 



Links van hem de (halve!) kegels die 
verwijzen naar het kunstwerk van 
beeldend kunstenaar Claes Oldenburg 
in Eindhoven en niet naar Cricket 
‘bowler’ Shane Warne (wel leuk 
gevonden) of de favoriete hobby van 
Elizabeth. 
 
Hennie Vrienten was de (bas)gitarist 
in de schaduw. Hij viel niet direct op. 
Zo werd hij in het lied bij het Gouden 
Televizierring gala ook ‘vergeten’. 
Maar als je goed keek was de hele 

kaart roze/groen: de vlinderdasjes, het pakje van de kerstelf, de arrenslee, het lintje van Olivia, het jasje 
van Paddington, het decor en de letters op de achterzijde. En een oplettende kijker vertelde mij ook dat 
hij het album “In de Schaduw van de Overwinning” heeft gecomponeerd. Dus eigenlijk was hij op deze 
kaart (subtiel) toch heel erg aanwezig.  
 
Jerry Lee Lewis gaat, zoals gebruikelijk, staand los op de vleugel met ‘Great balls of fire”. Daaronder een 
fles wijn, want ja hij was een zware drinker. Maar het jaartal en de wijnvlek hoorden bij Michail 
Gorbatsjov. Als je er een foto onder legt zie je dat de omtrek exact klopt met de wijnvlek op zijn hoofd.  
De sneeuwuil hoorde bij Robbie Coltrane als acteur in de rol van Hagrid, die Harry Potter voor zijn elfde 
verjaardag de uil “Hedwig” cadeau deed. Onder de inzenders werd ook regelmatig de naam Leslie Phillips 
genoemd, de acteur die de stem insprak van de Sorteerhoed in twee 'Harry Potter'-films. Maar dan had 
ik wel een hoed getekend ;-) 
Daarachter staat Angela Lansbury; detective Jessica Fletcher uit de BBC serie ‘Murder, she wrote’. En in 
deze hoek natuurlijk beertje Paddington verwijzend naar Queen Elizabeth. Dat jasje groen zoals al eerder 
gezegd. Maar ook vanwege de Queen in Green; ze droeg opvallend vaak groen. 

 
Linksonder staat Willibrord Frequin ‘mag ik u iets vragen?’. 
Daarnaast Le Petit Nicholas, een karakter van illustrator 
Jean-Jacques Sempé. 
De moeilijkste was toch wel de kleine kerstboom linksonder. 
Als je op de digitale kaart op de site had bekeken dan was je 
opgevallen dat de lampjes flikkerden! Collega’s dachten dat 
het een lokkertje naar mijn site was of een instinker. Maar 
de reden dat ik jullie wel naar mijn digitale kaart moest 
verwijzen, was dat ik een gifje niet op een gedrukte kaart kan 
zetten! Het ging dus niet om Technoblade, de overleden 
mine-craft blogger. En ook niet om de man die is overleden 
in Uithoorn bij het ophangen van kerstverlichting of de 
uitvinder van de ledverlichting. Maar om de uitvinder van 
het gifje: Stephen Wilhite!  

En tja, de personen die in december zijn overleden komen meestal te laat voor mijn kaart. Dus Kirstie 
Alley, Han Peekel, John Leddy, Pelé, Margriet Eshuys, Frits van Eerd, Max Jazz en Paus Benedictus XVI 
stonden dus niet op de kaart. 

 



En ook dit jaar kwamen er weer hele originele oplossingen. Een aantal eervolle vermeldingen: 

• IJsbeer: William Hurt (stem in Polar Express), Leonie Sazias (met bijzondere "dierenmanieren") 
• Kegels: Cricket ‘bowler’ Shane Warne, Jack Kehler (The Big Lebowski), hobby van Elizabeth. 
• Zeearend: Jack Higgins (the Eagle has landed), Oliver Taylor Hawkins (de havik), Harm Ottenbros 

(De adelaar van Hogerheide) 
• Kerstboompje: Nick Holonyak (uitvinder LED) en Technoblade (Minecraft youtuber), Issey Miyake 

(modeontwerper, parfumflesjes onder kerstboompje) 
• Gitarist: Mark Lanegan ('Shadow of the season'), Julian Keith Levene (donkere Clash albums) 
• Rode achtergrond: Jeroen Brouwers ('Bezonken rood'), Shinzo Abe (vlag Japan) 
• Palen met sterren: Bram Peper (torens kop van Zuid), Irene Cara (zangeres 'Fame'), Ivana Trump 
• Zonnebrillen: Sis van Rossum (zus van Maarten en Vincent) 
• Gele sterren blauwe achtergrond: orde van de Gouden Ster: alle gevallenen in Oekraïne 

 


