
S
hapiro, die op zijn 26e naar
Nederland kwam en hier sinds-
dien als comedian aan de weg
timmert, heeft geen goed

woord over voor de huidige president
Trump, in de race voor het president-
schap van de komende vier jaar. „Hij
zou pas een goede president zijn na
zijn dood.”
Hij mag Trump dan een verschrikke-
lijke leider vinden, de escapades van
de Amerikaanse president leveren
hem wél genoeg voer op voor een
complete show. Ander bijkomend
voordeel: „Ik heb lang getwijfeld om
ooit terug te gaan naar Amerika. Zo-
lang Trump regeert, zal ik dat zeker
niet doen. Zelfs bij mijn familie, die
me vijfentwintig jaar lang gesmeekt
heeft om terug te komen, zijn nu de
rollen omgedraaid: ’Wanneer mogen
we naar Nederland komen’. Maar,
dan ben ik streng. Vol = Vol!”

Nederlandse taal

Werk en de liefde hielden Shapiro vast
in ons kikkerlandje. Een verblijf van
maximaal één jaar werd verlengd met
25 jaar, en kent vooralsnog geen ein-
de. „Ik ben getrouwd met een Neder-
landse vrouw. Inez en ik hebben twee
kinderen. Ik voel me meer en meer
Nederlander. Hoewel ik de taal nog
steeds niet goed
spreek. In ’The
American Ne-
therlander’, mijn
nieuwe boek dat
in november uit-

komt, schrijf ik dat ik de Nederlandse
taal tolereer.”
„Eigenlijk is dat niet helemaal eerlijk.
Het ligt niet aan de taal, maar aan
mezelf dat ik het verschrikkelijk
moeilijk vind om deze te leren. Alleen
al het verschil tussen ’de’ en ’het’.
Gelukkig maken zelfs Nederlanders

fouten in hun
eigen taal.

Dat ik het nog steeds niet goed
spreek, komt ook omdat ik het thuis
alleen maar kan oefenen op de hond.
Onze labrador Olive luistert alleen
naar Nederlandse commando’s. Het
fijne is dat ze me nooit corrigeert op
mijn uitspraak. Mijn dochter Ila (19)
en zoon Imre van 16 - ze dragen mijn
achternaam. Mijn vrouw vond dat ze
om die reden de voornamen mocht
bedenken - worden tweetalig opge-
voed. Mijn vrouw spreekt Nederlands
met ze, ik word geacht Engels met ze
te praten.”

Oorlog

„Toch voel ik me steeds meer Neder-
lander. Ik ga regelmatig op familiebe-
zoek in de Verenigde Staten, maar er
wonen? Hier heb ik minimaal zes
weken vakantie. In Amerika, en dan
moet je zelfs geluk hebben, twee we-
ken… Dat ik Trump geen goede presi-
dent vind, speelt ongetwijfeld ook een
rol. Trump is slecht voor Amerika.
Laten we het daar maar op houden.”
„Ik vind het te gek voor woorden dat
hij met andere landen geen oorlog wil

voeren, maar het dagelijks in eigen
land wel doet. Een protest bij het

Witte Huis? Hup, stuur er maar
een leger op af. En dan de

gezondheidszorg. Mijn
stiefvader, die al

vanaf mijn zesde
jaar na een echt-
scheiding van
mijn ouders bij
ons woonde, is

afgelopen juli overleden. Er waren
coronamaatregelen getroffen in het
bejaardentehuis waar hij woonde.
Door de oproep van Trump om deze
te negeren omdat er niets aan de hand
zou zijn, hield een kamermeisje zich
niet aan deze regels en besmette mijn
stiefvader. Vier dagen later was hij
dood.”
„Mijn kinderen vinden Amerika leuk
om op bezoek te gaan. Misschien
komt er een tijd dat ze er ook willen
wonen. Hopelijk ben ik dan al met
pensioen en denk ik er weer anders
over. Hoewel, elke keer als ik daar
ben, besef ik weer waarom ik daar op
mijn 25e ben weggegaan.”

Expats

„In ’The American Netherlander’ hou
ik mezelf een spiegel voor. Om andere
Engelstalige expats op een quasi grap-
pige manier uit te leggen hoe het
werkt in Nederland. Ik blijf me na
vijfentwintig jaar, eigenlijk al bijna
26 jaar, verbazen over dingen. Neder-
land heeft zoveel kanten. Het is een
klein land, opgedeeld in provinciën.

En elke provin-
cie is trots op
een eigen
dialect en
gewoontes.

Dat vind ik grappig.”
„Waar ik nog steeds moeite mee heb,
helemaal nu ik zelf tieners thuis heb
zitten, is jullie openheid over seks. Ik
dacht altijd van mezelf dat ik vrij
liberaal was, maar toen ik naar Neder-
land kwam, ontdekte ik dat ik op dit
gebied toch vrij conservatief ben. Ik
was echt in shock hoe hier over seks
gepraat wordt. In Amerika is seks oké,
er wordt alleen niet makkelijk over
gesproken. Nederlanders zien het als
een biologische natuur. Je hebt sper-
ma en een eitje. Toen ik mijn moeder
een Nederlands voorlichtingsboek liet
zien, was ze stomverbaasd. Dat daar
zelfs een boek voor bestond.”
„Ik merk wel dat ik het lastig vind om
het met mijn kinderen over seks te
hebben. Het grappige is dat mijn
19-jarige dochter nog preutser lijkt
dan haar vader. Haar seksuele voor-

lichting heb ik overgelaten aan mijn
vrouw. Naar mijn zoon toe heb ik er
wel een paar opmerkingen over pro-
beren te maken, ik denk alleen niet
dat het veel indruk op hem gemaakt
heeft. Ik begrijp het ook wel, er is
volgens mij geen kind dat wil naden-
ken over de combinatie ouders en
seks.”

Slungel

„Ik ben nu 52 en ben blij met alles wat
ik nu weet. Toen ik 50 werd, vond ik
het wel fijn. Al moet ik bekennen dat
ik het nu wel begin te voelen dat ik
ouder word. Toch sta ik voor mijn
gevoel ’at the top of my game’. Ik ben
gezond genoeg en een stuk zelfverze-
kerder dan vroeger. Ik ben niet meer
die onhandige slungel waar mijn
vrouw Inez achter de schermen bij

Boom Chicago verliefd op werd. Pas
na een aantal weken ’daten’ zag ze
me voor het eerst in mijn pak op het
podium. Ze was toen ’blown away.’
Ze zegt zelf altijd dat ze blij is dat ze
verliefd op me is geworden zoals ik

ben ’off stage’ en dat ze
me toen pas heeft zien

optreden.”

Greg Shapiro (52) zette zich in 2017 definitief op de kaart

door zijn Trumpstem uit te lenen aan ’Netherlands

Second’-video van Lubach. Met de Amerikaanse

verkiezingen in het vooruitzicht trekt de Amerikaan door

het land met ’Leaving Trumpland’, een overlevingsgids

voor de twijfelende kiezer. „Zolang Trump regeert, ga ik

niet terug.”
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Over seks
praten vind
ik nog altijd

moeilijk

Trump goede presidentpas na zijn dood een
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Lang getwijfeld
om ooit terug
te gaan naar
Amerika

Greg Shapiro kwam op zijn 26e
naar Nederland, waar hij een
contract kreeg bij Boom Chicago.
Shapiro heeft drie boeken geschre-
ven als handleiding voor Engelsta-
lige expats. Met ’Leaving Trum-
pland - A 2020 US Election Survival
Guide’ helpt hij twijfelende kiezers
op het rechte pad.
Greg is getrouwd en heeft twee
kinderen.

Greg Shapiro in het kort


