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Kerst vieren is
een kunst die schrijver DaviD
seDaris als geen ander
verstaat. Hij haalt
herinneringen op, dicteert de
wetten van het geven en
ontvangen en legt uit
wat een fantastisch caDeau
maakt. Want daar gaat het
tenslotte om, nietwaar?
tekst Ilonka Leenheer_illustratie Peter Jeroense

hem als ik een cadeau openmaakte: laat me
je uitleggen waarom dit een slecht cadeau is.
Dat is de enige manier waarop je ooit, ooit
iets goeds kunt krijgen! Je moet het in detail
uitleggen. Ik probeer slechte cadeaus altijd te
verdringen, al hou ik elk jaar in een boek
precies bij wat ik gekregen heb en wat ik
gegeven heb, met de bedragen erbij. Hugh

Locatie: het Ambassade Hotel in Amsterdam

heeft me eens een kleine papiersnijder

Aanwezigen: uw redactrice en David Sedaris,

gegeven. Maar ik heb al een papiersnijder,

een van de grappigste schrijvers van

een veel grotere. Dus ik zei: laat het me je

Amerika. Ook in Nederland is hij een begrip

even uitleggen… als ik een pop was geweest,

geworden, dankzij zijn bundels Naakt,

had ik dit echt nodig gehad, om hele kleine

Ik mooi praten en Van je familie moet je het

(Hugh Hamrick, met wie hij al twintig jaar is,

papiertjes te snijden, maar aangezien ik al

hebben. Het zijn verhalen, hij noemt het

red.). Dus die krijgt er nu een voor kerst. Je kunt

een papiersnijder heb, is dit iets wat alleen

‘essays’, die vaak gaan over zijn half-Griekse,

hier zó goed shoppen. Het enige probleem

maar ruimte in beslag neemt. Als zijn moeder

half-Amerikaanse familie. Verhalen waar je

zijn de winkels, die hebben rare openings-

het me gegeven had, had ik gezegd: oh my

soms hardop om moet lachen, maar die ook

tijden. Ik zeg altijd tegen vrienden die naar

goodness, dit is precies wat ik altijd al wilde

kunnen ontroeren, door de ondertoon van

Amsterdam gaan: als de winkel open is, ga

hebben. Want je wilt ook geen lul zijn. Dan

melancholie.

onmiddellijk naar binnen, want hij zou wel

krijg je op een gegeven moment helemaal

Reden van het samenzijn: Sedaris is in

eens nooit meer open kunnen gaan, haha.

niks meer. Mijn vriend heeft het inmiddels

Nederland om zijn verhalenbundels te

Dat heb ik vaak in winkels, dat ik denk: willen

aardig door; het beste cadeau dat ik van

promoten. 6 tot 8 zwarte mannen is een

jullie überhaupt wel geld verdienen? Ik was

hem gekregen heb is een zeventiende-eeuws

verzameling kerstverhalen – inclusief het

vorig jaar op de vlooienmarkt in Parijs, net

Hollands schilderij van duivels die mensen in

hilarische titelverhaal waardoor je nooit meer

voor kerst, en ik wilde iets kopen, maar ze

de hel martelen. Dat is pas echt een goed

hetzelfde naar Sinterklaas zult kijken, en het

zeiden: we gaan dicht nu. Dus je kunt niet vijf

cadeau. Het is van David Teniers, als je

verhaal dat zijn doorbraak betekende,

minuten langer open blijven zodat ik je

daarmee bij een museum aankomt gaan ze

over zijn baantje als kerstkabouter in een

honderden euro kan geven? Ik begrijp die

echt kwijlen. Maar goed, daar gingen jaren

groot warenhuis.

wereld niet. In Amerika draait alles om geld,

van training aan vooraf, waarin ik elke keer

De vraag: wat heb je met kerst?

altijd, dus ik kan me redden in Amerika, ik

weer moest uitleggen wat kerst voor mij

begrijp Amerika, maar hier geven jullie niet

betekent, en wat ik precies wil hebben.

David Sedaris: ‘Ik hou van kerst. Ik heb niks

om geld, onder is boven, het is de omgekeer-

Je moet wel enorm uitkijken met wat je zegt. Ik

met Pasen, en oud en nieuw haat ik. Ik haat

de wereld. Een niet-kapitalistische

ging vorig jaar de mist in toen ik tegen mijn

feestdagen waar geen cadeaus aan te pas

maatschappij?!’

agent zei dat ik zijn sjaal mooi vond. Het was

komen. Ik ben in februari al met mijn kerst-

een sjaal van Hermès, en ik kreeg er meteen

inkopen begonnen. Ik ben zelfs een dag

Regels

eerder naar Nederland gekomen omdat ik

‘Sommigen zeggen dat met kerst eigenlijk de

stuk. Maar het is iets wat ik nooit zou dragen,

naar Makkum wilde, om keramiek te kopen.

geboorte van het kapitalisme wordt gevierd.

ik wilde alleen iets aardigs zeggen. Je kunt

Een van de dingen die ik gekocht heb is een

En veel mensen klagen erover, maar laat ik je

dus niet duidelijk genoeg zijn. En ik heb zo

groot bord, met in het midden een tekening

waarschuwen: dat werkt niet in je voordeel.

mijn specifieke regels waar dingen aan

waarvan je in eerste instantie denkt dat het

Mijn vriend dus, die komt uit zo’n familie waar

moeten voldoen. Neem een overhemd. Ik

fruit is, maar het is een onbesneden penis.

je iemand met kerst vertelt dat je van hem

weet niet waarom, maar een paar jaar

Great stuff. Ik had twee jaar geleden al zo’n

houdt, en dat is dan je cadeau. Ik heb hem

geleden zijn ze opeens de knopen verder uit

bord gekocht, maar heb het toen aan de

moeten trainen, tráínen, en nog steeds moet

elkaar gaan zetten. Bij dit overhemd kan ik er

verkeerde persoon gegeven. Hij begreep het

ik er bovenop zitten. Ik klink nu misschien niet

vier vingers tussen steken, dat trek ik nog net,

niet, ik had het aan mijn vriend moeten geven

heel aardig, maar in het begin zei ik tegen

maar de knopen moeten niet verder van J
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twee voor kerst. En ze kosten 350 euro per

‘iK probeer slechte
caDeaus altijd te verdringen, al hou ik
elk jaar in een boeK precies bij wat ik gekregen heb
en wat ik gegeven heb, met de beDragen erbij’
DEC10 ELLE
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elkaar staan. Bij sommige overhemden kun je
je hele vuist ertussen steken, dat vind ik niks. En
ik wil een zak op mijn overhemd! Ik wil een
button down-kraag, maar die mag niet te

Dat is echt niet leuk, dan zie je al die kerstfilms

hoog opstaan. Ik snap dat niet iedereen op

op tv, met alleen maar sneeuw, en dan voel

de hoogte kan zijn van mijn specifieke regels.

je je zo bekocht, alsof jouw kerst derderangs

Daarom moet je het vaak vertellen, dan

is. Als kind bad ik: alsjeblieft, laat het koud zijn

weten mensen precies wat je wel en wat je

met kerst!

niet leuk vindt tegen de tijd dat ze iets voor je

Een hele goede kerst was de kerst van 1983.

gaan kopen. Eigenlijk zouden ze het hele jaar

Het vroor dat het kraakte in North Carolina.

door aantekeningen moeten maken, hahaha.

tafel twintig centimeter verschuiven. Dan zit ik

Het was steenkoud. Fantastisch! En ik zou een

Je hebt ook mensen die origineel willen zijn

dus de hele tijd dwangmatig te denken: die

week later naar Chicago verhuizen, wat

en zelf iets willen bedenken, en dat is vrij

tafel staat niet waar hij hoort te staan… Ik kan

spannend was en ook een beetje eng, want ik

zorgwekkend. Maar mijn zus Amy mag te

er niet goed tegen als dingen niet op hun plek

wist niet of het daar allemaal zou gaan

allen tijde zo origineel zijn als ze maar wil,

staan, daar heb ik echt last van. Dus een paar

lukken. Maar ik was zo blij dat ik eindelijk

want zij weet cadeaus te vinden, wooow. Een

jaar geleden heb ik gevraagd, bij wijze van

wegging uit Raleigh. Al mijn vrienden waren

kerstcadeau, of we alsjeblieft geen kerst-

verhuisd naar New York en andere opwin-

boom meer hoeven te hebben. Maar nu

dende plaatsen en kwamen thuis met kerst en

hebben we een nieuw huis gekocht, nou ja

zeiden dan: o, ik mis Raleigh echt, en wat zijn

huis, het zijn er eigenlijk drie, drie boerderijen

de appartementen hier goedkoop, en ik

uit de zeventiende eeuw op hetzelfde stuk

voelde me dan zo’n mislukkeling. Ik ging

grond, het is alsof ik mijn eigen retirement

studeren toen ik achttien was, en heb het ook

community heb gekocht. Niets heeft nog een

nog een tweede jaar geprobeerd, maar

eigen plek, dus waar de kerstboom komt te

daarna heb ik zeven jaar vrijaf genomen om

staan, dat wordt de vaste plek voor de

drugs te gebruiken. En nu ging ik dus weer

kerstboom. Het is op het platteland, in West-

studeren. Nadat ik naar Chicago was

Sussex, het is zo mooi, aan de rand van een

vertrokken was het zo veel leuker om thuis te

nationaal park, dus er mag niets nieuws

komen, nu ik in de grote stad woonde, en

paar jaar geleden gaf ze me een antieke

worden gebouwd, het is echt idyllisch. Het

echt goede cadeaus voor iedereen had. Het

haarborstel, zo’n ovale zonder handgreep,

dichtstbijzijnde dorp is anderhalve kilometer

klinkt waarschijnlijk als vals sentiment, maar

en de initialen van de vorige eigenaar waren

verderop, alle huizen hebben rieten daken,

als ik een moment in mijn leven mocht

ingelegd met paarlemoer. De initialen waren

het is net een kerstkaart. In Engeland zijn ze

herleven, dan is het niet een optreden in

J-E-W! Jood! Oh my god, alsof Hitler had

goed in kerst. Begin september ging ik naar

Carnegie Hall, of mijn eerste publicatie. Het is

bepaald dat in nazi-Duitsland alle joden het

het warenhuis Selfridges, en daar zag ik de

de periode dat ik ging studeren en met de

woord ‘jew’ op hun borstel hadden moeten

kerstman al volop aan het werk. Daar hou ik

kerst naar huis kwam, en dat mijn moeder in

laten zetten. Dat is zo’n fantastisch cadeau. En

nou van. In Frankrijk draait het vooral om de

de keuken stond met een schort voor terwijl

dat iemand die zoiets geweldigs vindt, het

familie. Ze kopen wat cadeautjes voor de

ze mijn lievelingseten maakte. Dat was

niet voor zichzelf houdt, maar weggeeft…’

kinderen; een man geeft zijn vrouw misschien

gewoon de beste tijd van mijn leven. Ik kwam

een cd. Dat klinkt echt vreselijk. En de dag na

natuurlijk ook wel eens ’s zomers langs, en

kerst gaat iedereen skiën. In Amerika doen

dan kookte ze ook mijn lievelingseten, maar

‘Mijn moeder, die maakte echt kerst. Ik heb het

we allemaal alsof het om familie en familie-

kerst gaf het net dat beetje extra: het huis was

elk jaar thuis gevierd totdat ik 42 was en naar

waarden gaat, maar in Frankrijk is dat dus

versierd, ze had haar kersttrui aan… Als je dat

het buitenland vertrok (David heeft jaren in

echt zo. Ik zou niet weten hoe ik kerst op z’n

hebt gekend, hoe kun je dan niet van kerst

Parijs gewoond en woont nu in Londen, red.).

Frans moest vieren. Ik wil niet één cadeautje.

houden? Het betekent thuiskomen bij mensen

Er is altijd wel iemand van de familie die

Ik wil een enorme stapel geweldige cadeaus.’

die van je houden, die je gaan overladen met

‘Ik zou niet weten hoe
ik Kerst op z’n
Frans moest vieren.
Ik wil niet één
cadeautje. Ik wil een
enorme stapel
geweldige cadeaus’

Varken

overvliegt. En Hugh is een geweldige kok. Hij

cadeaus. Ik realiseer me dat niet iedereen het

probeert het kerstdiner altijd geheim te

Thuiskomen

houden. Een paar jaar geleden was het een

‘De ergste kerst was toen mijn moeder was

Maar als je dat wel hebt gekend, en als alles

heel varken; waar verberg je dat nou, hoe

overleden. Ze is begin november gestorven,

verandert omdat iemand die je liefhebt is

kon ik niet weten dat er een varken in huis

in 1991. Met kerst zijn mijn zussen en ik naar

overleden… dan kun je maar net zo goed

was? Ik vind het fijn dat hij er zo in opgaat, hij

mijn vader gegaan en hebben we de boom

écht goede cadeaus krijgen, niet?’ K

is net zoals mijn ma, hij maakt egg nog, hij

opgetuigd en de versieringen opgehangen.

maakt kerstkransjes volgens een recept van

Het was… pathetisch. Miserabel zonder haar.

Mail & win

zijn oma, hij maakt zelfs zijn eigen kerstkaar-

Daarna vierden we het bij mijn zus Gretchen

Om net als David Sedaris vast in de kerst-

ten, hij luistert naar kerstmuziek. Alleen de

thuis, of bij mijn zus Lisa. En toen ben ik naar

stemming te komen, geeft ELLE in samen-

kerstboom… kijk, ik hou van het idee van een

Europa verhuisd. In Europa is het tenminste

werking met Lebowski Publishers

kerstboom, maar een echte kerstboom… Daar

koud. In Raleigh, North Carolina, waar ik ben

10 exemplaren weg van 6 tot 8 zwarte

moet je plek voor maken, en bijvoorbeeld de

opgegroeid, is het twintig graden met kerst.

mannen. Surf naar ELLE.nl voor alle details
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geluk heeft om zo’n jeugd te hebben gehad.

