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‘Introducing 

The American Nederlander’

W

Greg Shapiro

Gregory Shapiro – The American Nederlander – is 

bekend van ‘Comedy Central News’, ‘BoomChicago’ 

en van BNR Nieuwsradio met Humberto Tan. 

Recensies Shapiro:

‘Shapiro dendert met 130 km per uur door de poldercultuur. Hij deelt rake klappen uit, maar - verrassend genoeg 
- betoogt Shapiro dat Nederlanders wat blijer moeten zijn met zichzelf. Waren wij niet het volk dat een complete 

provincie uit de zee stampte?’ - Het Parool

 ‘Het aardige is dat hij door zijn lange verblijf in Europa goed op de hoogte blijft van de lokale politiek. Daarnaast 
heeft hij een weldadig relativerende visie op zijn geboorteland ontwikkeld.’ - De Volkskrant 

‘Greg shows us Nederland as an outsider sees it, which is hilarious. Yet - all the while - one can tell he is truly proud 
to be a Nederlander. A perfect match.’   - StadsregioAmsterdam / Nederlands Bureau for Conventions and Tourism

ENTERTAINMENT

Waarom ben jij ‘The American 

Nederlander’? 

“Ik zat op een panel bij een best prestigieus 
management seminar: ‘De Nederlandse 
Identiteit: Wie Zij Wij’ : bankdirecteuren, 
ministerie van Economische Zaken, etc. 
Tot mijn verbazing, werd het een grote 
ruzie! Sindsdien, lijkt het mij duidelijk: 
veel topmanagers in Nederland lijden 
aan een identiteitscrisis. Mijn missie als 
‘American Nederlander’ is om een beetje 

perspectief te brengen: als buitenlander, 
maar ook als trotse Nederlander.”

Ben jij ‘trots op Nederland?’ 

“Toch vind ik het ironisch dat veel 
buitenlanders trotser zijn op Nederland 
dan Trots op Nederland. Wij zien een rijk 
land, met een geschiedenis vol tolerantie 
en groei. Daarom zijn wij hier naartoe 
gekomen. Wees trots, Nederland. Zo zie 
je er beter uit, echt.”

En nu heb je een hele voorstelling 

erover: ‘How to be orange’. Hoe is 

dat gekomen? 

“Mijn eerste soloshow ‘Going Dutch’ 
ging over mijn eigen inburgeringscursus 
om een Nederlands paspoort te krijgen. 
‘How to be orange’ is mijn zoektocht 
naar de Nederlandse identiteit vanuit 
het perspectief van een buitenstaander. 
Een soort inburgeringscursus voor 
autochtonen.” 

gregshapiro@speakersacademy.eu
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