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DOOR THOMAS VAN DEN BERG BEELD ERIK SMITS buis & haard

Inez Nou, niet bepaald.  
Greg Je bent wel fan. 
Inez Het is mijn guilty pleasure. Ook 
omdat we zelf nu een boerderijtje in 
Frankrijk hebben. 
Greg Zo’n verschrikkelijk programma.
Inez Jij bent druk met je show dus kan 
ik het lekker alleen kijken.  
Greg Mijn nieuwe show is heel per-
soonlijk, want ik maak me grote zorgen 
over mijn geboorteland. Mijn familie 
verklaarde me altijd voor gek dat ik ver-
trok. Nu vragen ze mij naar de immigra-
tieprocedure en of er nog plek is. Vol is 
vol, zeg ik dan. Heerlijk leedvermaak. 
Inez Met dank aan Trump.
Greg In mijn vorige voorstelling deed 
ik een Trump-improvisatie. Het publiek 
mocht mij vragen stellen die ik als 
Trump beantwoordde. Maar de realiteit 
heeft ons ingehaald. De echte Trump 
bleek nog veel gekker. 
Inez Mede daardoor zijn het land en de 
media zo gepolariseerd. Het politieke 
midden lijkt volledig verdwenen. 
Greg Het bleek allemaal nóg rechtser 
te kunnen. Zelfs Fox News werd op de 
alt-right flank voorbijgestreefd door 
OANN en Sinclair Media. In 2016 was 
ik nog hoopvol dat we deze vier jaar wel 
zouden doorkomen, maar als hij herko-
zen wordt… 
Inez Dan? 
Greg Dan hoeven we alleen maar naar 
Witrusland te kijken om te zien hoe de 
nabije toekomst van de VS eruit gaat 
zien. Áls Trump verliest, dan gaat hij 
als old school dictator in het holst van 
de nacht met koffers vol cash richting 
Saudi-Arabië. Ik weet niet wat er zal 
gebeuren, maar no way dat hij zomaar 
de sleutels van het Witte Huis inlevert. 

 

Inez Als zzp’ers in de creatieve sector 
zitten we momenteel in de hoek waar de 
klappen vallen. Plots was de agenda leeg. 
Greg We schipperen tussen optimisme 
en pessimisme, waarbij je creatief met de 
omstandigheden moet omgaan.
Inez Wij hebben geen ‘gewone’ tv meer 
dus samen een avond zappen is er niet 
meer bij. Het enige waar we met het 
gezin echt voor gaan zitten is Wie is de 
mol? en de Amerikaanse serie Ted Lasso.
Greg Dat gaat over een American 
football-coach die aan de slag gaat als 
voetbaltrainer bij een noodlijdende 
Engelse club. Een spel waar hij niets van 
begrijpt. Lekker feelgood. 
Inez  Ik kijk ook Op1, maar altijd via 
Uitzending Gemist. Greg luistert dan op 
de achtergrond mee.  
Greg Ik probeer Arjen Lubach te volgen. 
Razend knap wat hij in deze barre coro-
natijden voor elkaar bokst.  
Inez We zijn nu volop bezig met de nieu-
we show, Leaving Trumpland, waarmee 
Greg sinds 9 oktober in het theater staat. 
De hele sector staat op zijn kop.  
Greg We vinden het vooral moeilijk 
dat we ons personeel niet meer kunnen 
inhuren. Ik ben als ‘linkse hobbyist’ ook 
een job creator. Mijn technicus zit nu 
thuis, dat vinden we heel naar. Maar er 
zijn altijd positieve kanten. 
Inez Zoals? 
Greg Jij hebt aan je nieuwe boek kunnen 
werken. 
Inez Toen onze puber eenmaal gewend 
was aan het thuisonderwijs, heb ik 
inderdaad geschreven aan mijn nieuwe 
roman. Het gaat over een familie die 
naar Frankrijk emigreert. 
Greg Een soort Chateau Meiland. 
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