
 

In een jaar waarin alles anders is, geldt dat 

ook voor onze kerst- en nieuwjaarsgroet. 

Met een cover van Arjen en een kerstver-

haal van Esther. Het laat zien dat het altijd 

nog erger kan, maar ook de schoonheid van 

kleine dingen. Op naar een beter 2021! 

Arjen & Esther 



De laatste kerst 
 
‘Dorian?’ Ik kijk omhoog en zie mijn partner in de 
rechterbovenhoek van onze kleine kamer tegen het plafond zitten. 
De kunstmatige zwaartekracht in dit deel van het enorme 
ruimteschip is zo gering dat het geen moeite kost daar te komen of 
te blijven. Typisch Dorian om op zo’n plek te gaan zitten lezen, 
ikzelf moet er niet aan denken. 

‘Is het gelukt?’ Hij gooit zijn boek richting het bed, waar het naar 
toe zweeft, zet zichzelf af tegen het plafond, maakt een salto en 
komt keurig met zijn voeten op de vloer terecht. 

Ik laat hem zien wat ik achter me verstopt hou: een zelfgemaakte 
kerstboom van rommel dat ik overal en nergens heb gered van de 
recycler. Isolatiemateriaal waar een metalen pijpje in staat, de takken 
van tape en papier en als versiering stukjes gekleurd plastic. Met als 
bijzondere extra de lampjes uit een kapotte console verbonden met 
de printplaat uit hetzelfde apparaat. Ik zet mijn kunstwerkje op onze 
kleine tafel en doe het aan. Vijf gekleurde lichtjes knipperen om de 
tien seconden. Het was iets wat ik eigenlijk niet wilde, maar de 
printplaat had alleen nog deze optie, de rest was te beschadigd. 

‘Hij is prachtig.’ Dorian geeft me een kus op mijn mond. ‘Mooi 
gedaan.’ 

‘Ik heb nog geprobeerd meer lampjes te vinden, maar de rest was 
allemaal kapot.’ 

‘Bernal, het is prachtig. Ga zitten, ik heb ook wat voor je.’ 
Ik neem plaats. Een stapelbed, een tafel met twee stoelen en een 

kast is alles wat er in deze kleine ruimte past. Niet veel, maar we 
hebben tenminste een eigen kamer. Honderd keer beter dan de 
grote slaapzalen waar we allebei drie jaar geleden begonnen zijn aan 
de reis naar Terra 7, ons nieuwe thuis. En zelfs dat was weer beter 
dan het verblijf in de bloedhete vluchtelingenkampen op Aarde. 
Bovendien was het in die slaapzaal waar ik hem ontmoette, toen het 
lot bepaalde dat we een stapelbed deelden; ik boven en een lange, 
blonde man met prachtige blauwe ogen beneden: Dorian. Qua 
uiterlijk het tegenovergestelde van hoe ik er zelf uit zie, met mijn 



donkere huid, zwarte krullen en kleine bouw. Ik hou niet van hoogtes 
en Dorian was gelukkig bereid van bed te ruilen. Het begin van een 
vriendschap die al snel meer werd. 

‘Lieverd, doe je ogen dicht.’ 
Gehoorzaam sluit ik mijn ogen en hoor hoe Dorian de stoel 

tegenover mij verschuift en gaat zitten. 
‘Kijk maar.’  
Als eerste zie ik de stralende blauwe ogen van de man voor me, dan 

pas wat er op tafel naast de zelfgemaakte kerstboom ligt. Het is iets 
wat ik al jaren niet meer heb gezien en waar ik de smaak vaag van 
herinner: een stukje chocoladereep. Melk, zes blokjes. 

Ik ruik de zoete en beetje bittere geur van cacao en het water loopt 
in mijn mond.  

‘Hoe kom je hier nou aan?’ 
‘Ik heb het hele jaar een beetje van mijn rantsoenpunten 

opgespaard en had nog geen idee waarvoor, behalve dat ik jou wilde 
verrassen. Toen hoorde ik van 
Karen dat ze chocolade 
bewaard had. Het is een van 
de dingen die je altijd noemt 
als we praten over de zaken 
die we missen en ik moest het 
gewoon hebben. Gelukkig 
wilde ze een deel van een reep 
aan mij verkopen.’ 

Hoewel ik over het 
algemeen niet zo snel 
sentimenteel ben, voel ik mijn 
ogen vochtig worden. Ik pak Dorians hand over tafel en hij knijpt er 
even in. 

‘Dit is onze laatste kerstmis, ik wilde gewoon dat het een bijzondere 
is.’ 

Onze laatste omdat we over ongeveer een half jaar op Terra 7 
aankomen. Een planeet met elf maanden van eenendertig dagen, de 
decembermaand verdwenen. Met een dag die vijfentwintig uur duurt in 
plaats van vierentwintig, zoals op aarde. Een wereld waarin we moeten 



kiezen in welk gebied we gaan wonen en volgens nieuwe regels gaan 
leven in een poging zoveel mogelijk van ons Aardse bestaan los te 
laten. 

Maar nu even niet. 
Dorian breekt de chocolade in stukjes en houdt er eentje voor mijn 

mond. Ik adem diep in door mijn neus, genietend van de geur, voordat 
ik het in mijn mond neem. Daar laat ik het een moment op mijn tong 
liggen, zodat het warm wordt en smelt. Zoet, romig en een heel klein 
beetje bitter. De haren op mijn armen gaan overeind staan en ik sluit 
mijn ogen om me nog meer mee te laten voeren door de smaaksensatie 
in mijn mond. Als ik er op kauw, komt er nog meer smaak vrij en ik 
wacht nog even met slikken, zuig de chocolade langzaam richting mijn 
keel tot het onvermijdelijk is en ik er afscheid van moet nemen. Met 
een gelukzalige blik kijk ik naar mijn partner die overduidelijk zit te 
genieten van mijn plezier. 

‘Vrolijk kerstfeest, Bernal.’ 
Ik pak een stukje van de chocolade en hou het voor zijn mond. 

‘Vrolijk kerstfeest, Dorian.’ 
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