
Presentator Stefan Stasse (1960) was 26 toen hij voor het eerst  
onbevangen achter de radiomicrofoon kroop. Hij werd geliefd met 
programma’s als Theater van het sentiment en De Staat van Stasse. 
Maar het geloof in eigen kunnen kwam pas na zijn 50ste. 
TEKST: MINOU OP DEN VELDE | BEELD: BRENDA VAN LEEUWEN
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Charmeur
“Dit kistje met foto’s kreeg ik van mijn vader. 
Het staat altijd op tafel, want het is belangrijk 
voor me. Het is mijn leven tot nu toe. Hij heeft 
het mij niet zelf gegeven. Het lag klaar in zijn 
bureaula. Dat deed me wat. Hij had zelfs mijn 
oude dagboeken en rapporten bewaard.
Mijn vader overleed in 1999. Dat is een groot 
gemis. Hij zit nog elke dag in mijn hoofd. 
Vrouwen waren gek op hem. Waarschijnlijk 
omdat hij zo goed kon luisteren. Hij had een 
moeilijke moeder, die alleen maar aan het 
poetsen was. Zijn vader ging vreemd met een 
prostituee; op zijn 55ste werd hij doodgereden. 
Mijn vader heeft dus niet echt een vader gehad. 
In de oorlog, rond zijn 17de, zat hij ondergedo-
ken bij de overburen. Dat was een katholieke 
familie, zo is hij ook katholiek geworden. 
Mijn vader was selfmade, hij haalde zijn kennis 
uit boeken. Hij had acteur willen worden, maar 
toen hij kinderen kreeg, werd hij inkoper van 
schroefjes en boutjes. Toen ik naar de Toneel-
academie in Maastricht ging, zei hij: ‘Dit heb ik 
altijd graag gewild.’ Hij was een charmeur, een 
soort Ramses Shaffy. Als hij bij familiefeesten 
zong en sketches deed, was hij op zijn leukst. 
Maar hij had ook een sombere kant. Die herken 
ik. Hij was bezig met zijn eigen sterfelijkheid. 
In die sombere buien was hij erg dwingend. Je 
mocht nergens aanzitten, hij was altijd bang 
dat alles stuk ging. ’s Ochtends zuchtte hij vaak 
dat hij geen zin had om naar kantoor te gaan. 
Zijn worsteling met regelmaat heb ik ook. Maar 
ik ben zo trouw als een hond. Ik zit al dertig 
jaar bij de KRO. Als ik door de straat loop, voelt 
het vaak alsof ik al aan het afsterven ben. Hé, 
denk ik, die man kijkt weer tot elf uur televisie, 
en die ander doet ’s morgens altijd de tuin. In 
mijn ogen is het alsof ze wachten op hun dood. 
Maar dat is mijn blik, want die mensen hebben 
het waarschijnlijk heel fijn met zichzelf.
Wat er in mijn vader omging, hield hij voor 
zichzelf. Ik had het fijn gevonden om nog een 
goed gesprek met hem te hebben. Toen het 
door de kanker echt slecht met hem ging, zei 
hij: ‘Stefan, ik heb nog iets voor je.’ Nu komt 
het, dacht ik. Hij gaf me een boek over doe-het-
zelven. Maar ik had gedacht dat hij een boekje 
had met een wijsheid, zoiets als: dit is hoe ik 
me voel, denk hieraan als ik er niet meer ben. 
Ik reageerde alsof het iets geweldigs was. Later 
heb ik er voor mezelf een mooi verhaal van 
gemaakt. Zo van: het is toch een les die hij mij 
mee wilde geven. Doe het zelf! Maar dat is 
natuurlijk onzin.”

VADERDINGETJES

“Mijn kinderen zijn zo dicht 
bij me. Als ik een afspraak 
met ze heb, kan ik niet  
wachten om te gaan. Zodra 
zij met iets bezig zijn, wil ik 
daar ook mee bezig. Mijn 
dochter Femke doet nu  
auditie op de toneelschool. 
Ik regisseer haar, om de  
rondes door te komen.  
Sammy studeert Culturele 
antropologie. We zien  
elkaar elke week. Ik denk 
dat ik mijn dochters heb 
geïnspireerd, met muziek, 
met avontuur. Ze moeten 
vaak om me lachen. Wat  
heb je nou weer aan? 
Ik neem mezelf altijd overal 
in mee. Dat voelen zij. Een 
goede vader zou misschien 

niet zeggen dat hij moe is. 
Want het moet over hen 
gaan! Soms denk ik: waarom 
moet ik dat nu weer zeggen? 
Ik ga toch niet zitten klagen 
bij mijn kinderen? Ik ben 
geen standaard vader, maar 
ik heb wel vader dingetjes.  
Ik ben heel bezorgd,  
terwijl ik ze eigenlijk wil 
 stimuleren. Sammy lift 
graag. Ik zeg altijd: waarom 
ga je niet met de trein?
Dat onzekere, daar hebben 
we allemaal een beetje last 
van. Maar we hebben laatst 
tegen elkaar gezegd dat het 
ook een kracht is. Je kunt het 
zien als een stukje dat niet 
gelukt is, en je belemmert. 
Maar twijfel of onzekerheid 
heeft ook iets heel moois.”

STEFAN STASSE
Sinds 1986 werkt Stefan Stasse (1960) voor de KRO. Hij presenteert 
van maandag t/m donderdag van 20 tot 22 uur De Staat van Stasse  
op NPO Radio 2, en op zondag Goudmijn van 12 tot 14 uur op Radio 5.  
Hij bedacht onder meer het succesvolle programma Theater van  
het sentiment. In 1984 studeerde Stasse af aan de Toneelacademie 
Maastricht als docent drama. Sinds 2011 is hij rekenmeester en 
 presentator in het televisieprogramma De rekenkamer van de KRO.  
In de comedy Toren C speelt hij verschillende gastrollen.
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ZWERVERSHOL

“Dit is de oude kerststal van 
mijn ouders. Als kind was het 
voor mij een hoogtepunt om 
hem in te richten. Hij staat al 
drie jaar in mijn huiskamer.  
Ik moet oppassen dat het geen 
zwervershol wordt vol frutsels. 
Maar ik kan niets wegdoen, 
want alles heeft betekenis.
Vroeger woonden we hier met 
het gezin. Acht jaar geleden ben 
ik gescheiden, en daarna ben ik 
zeven jaar alleen geweest. Dat 
is niks voor mij. ’s Avonds laat, 
na de uitzending, zat ik in 
ouderwetse mannenkroegjes. Ik 
weet nog dat ik een keer alleen 
op vakantie wilde. Ik kwam op 
Lefkas terecht in een vreselijk 
flatje. ’s Avonds zat ik aan het 
water met mijn Griekse wijn. 
Kijk mij eens zitten hier! Maar 
na twee dagen dacht ik: en nu? 
Van mijn therapeut moest ik 
alles opschrijven. Ik wilde mijn 
onzekerheid onder controle 

 krijgen. Na mijn scheiding dacht 
ik: is dit het nou? Ik kan van 
alles wat, maar ik ben nergens 
heel goed in. Ik kon niet genie-
ten. Inmiddels lukt dat beter. Ik 
heb mensen om me heen verza-
meld die me daartoe inspireren. 
 Femke, mijn vriendin, is 20 jaar 
jonger. Dat is nogal een ding, 
qua toekomst en zo. Als je ouder 
wordt ga je anticiperen op hoe 
het verder gaat. En opeens word 
je met een liefde geconfronteerd 
die vol in het leven staat.
Achteraf had ik misschien een 
midlifecrisis. Maar die onzeker-
heid heb ik vaker gehad. Eerst 
dacht ik dat het met mijn opvoe-
ding te maken had. Als jongste 
was ik de pop voor mijn zusjes. 
Mijn moeder voedde me op als 
pleaser. Maar het zit ook in mij. 
Dat zelfvertrouwen heb ik nu 
getraind. De Staat van Stasse 
was een doorbraak. Niemand 
anders kan dat programma 
doen, behalve ik.”

NET ECHT

“Deze buizenradio doet het niet meer, maar ik 
vind hem nog steeds prachtig. Ik kwam bij  
de radio toen ik 26 was. Mijn vader had voor  
mij gesolliciteerd bij de KRO, zonder dat ik het 
wist. Ik kende het medium niet, maar ik vond  
de verbeeldingskracht van radio leuk. Als je een 
kraantje aanzet en zegt dat je bij een beek in 
Luxemburg staat, twijfelt niemand daaraan.
Op de toneelschool ging het best goed, maar ik 
kreeg altijd een ‘matig’ voor spontaniteit. Dat  
is iets waar ik altijd mee worstel. Jezelf loslaten, 
daar moet je lef voor hebben. Bij mij is een  
uitzending één groot script, van begin tot  
einde. Je wil net echt zijn. Maar zodra het lampje  
aangaat ben je anders. Je balanceert tussen  
echt en net echt. 
Langzaam, als een dieseltje, ben ik het vak  
gaan begrijpen. Heel lang had ik geen hoge pet 
van mezelf op. Je hoort aan mij dat ik geen dj of  
presentator ben. In het begin nam niemand me 
serieus. Vrij snel kwam televisie erbij. Van den 
Ende zei: ‘Jij wordt de nieuwe Don Johnson.’  
Ik zou grote shows gaan doen en kreeg van die 
Italiaanse pakken aan. Toen raakte ik helemaal 
mezelf kwijt, net als bij de radio. Ik liet het  
allemaal maar toe, ik was totaal verlegen.  
De pilot werd live gepitcht bij Henny Huismans 
Soundmixshow. Ik dacht: o God, dit is verschrik-
kelijk. Hoe houd ik me staande? Maar vlak voor 
de eerste uitzending ging Van den Ende voor 
zichzelf beginnen en was ik als showmaster 
voorbij. Ik was zo opgelucht.
Toen ik na een paar jaar radio dacht dat ik beter 
werd, riep Bert van der Veer: ‘Die Stasse is een 
slechte kloon van Frits Spits.’ Verrek, dacht ik, 
ik heb inderdaad diezelfde toon. Peter van  
Bruggen was mijn radioheld. Hij was niet echt 
een presentator, maar een verteller. Zo wilde ik 
ook zijn. Maar je moet loskomen van je voor-
beelden. Kijken: wat is nou mijn kwaliteit? Ik 
hou van een warm geluid, dat zo dichtbij komt 
dat je denkt, hé, hij reageert echt. Van invoelend 
meeluisteren kan ik ineens de sfeer omgooien. 
Dat sta ik mezelf nu toe. Gisteren had ik al zes 
mensen aan de lijn gehad en moest allang  
afronden. Maar ik voelde: ik móet uit dit harnas. 
Ik kreeg een vrouw aan de lijn en vroeg: waar 
ben je nu? Die vrouw had die dag 3 km gelopen, 
van huis naar de supermarkt. Ze zei: ‘Vorige 
week kon ik nog maar 150 meter.’ Bleek die 
vrouw een rare ziekte te hebben waarvan ze nu 
was genezen. Omdat ik een schijnbeweging 
maak, krijg je een mooi verhaal.”

‘ Ik was de jongste;  
het leuke jochie  
dat met de toastjes 
rondging’
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MOOISTE

“Ik ben zo gek op Paul McCartney, 
niet normaal. Toen ik 7 was werden 
die liedjes er door mijn zus inge-
pompt. Ze kropen direct onder mijn 
huid. For no one vind ik een van  
zijn mooiste liedjes. Het is heel kort, 
maar typisch McCartney. Hij weet 
altijd ergens een akkoord of een 
wending te plaatsen, waarmee hij  
de regelmaat doorbreekt. Oh, denk 
ik telkens, daar komt het!”

FEESTFAMILIE

“De liefde voor speechschrijven heb ik van mijn 
vader. Begrafenissen vind ik het leukst. Zo’n 
katholieke dienst is net een theaterproductie. Bij 
mijn vaders begrafenis had ik de leiding. Een 
dag van tevoren deden we een doorloop met alle 
sprekers in de huiskamer, met mijn moeder erbij. 
Ongemakkelijk en emotioneel, maar supergoed. 
Mijn vader werd gekweld door pijn. Ik wilde 
tegen mijn moeder zeggen hoe fantastisch ik het 
vind wat zij voor hem heeft gedaan. Dat had ik 
niet geoefend. Ik keek haar aan en zei: ‘Mam, ik 
wil je bedanken. Jij hield zo lief zijn warme hand 
vast.’ Toen brak ik. Maar dat was precies goed. 
Het is zo mooi als mannen huilen. Als scène in 
een film zou het perfect zijn. Ja, soms kijk ik naar 
mijn leven met de blik van een acteur. Ik kom uit 
een feestfamilie, waarin mensen  liedjes zingen 
en pianospelen met drank erbij. Ik was de jong-
ste, Steffietje, het leuke jochie dat met de toastjes 
rondging. Ik vond het heerlijk als mijn tantes  
riepen: ‘Dat heb je mooi gedaan!’ Soms vergaten 
ze mij, in hun eigen lol. Dan trok ik me terug op 
zolder, ging in de dekenkist liggen en sloot de 
klep. Dat deed ik vaker als ik me niet goed voel-
de. Vanaf mijn 5de ongeveer bleef ik vaak in de 
douche en keek lang in de spiegel naar mezelf. 
Ook de afgelopen jaren ging ik soms naar boven 
om in de spiegel te kijken als ik verdrietig was. 
Heel melodramatisch, maar waarschijnlijk was 
het een vorm van therapie. Afstand nemen. Toch 
kijk ik niet graag in de spiegel, want ik  herken 
mezelf niet. Soms zit ik lekker in mijn vel maar 
zie ik in de spiegel een ander beeld. Ouder  
worden vind ik lastig. Ik ga steeds meer op mijn 
vader lijken. Ik heb zijn handen, warme kussen-
tjes waar je in verdween. Ik mis zijn handen. 
Maar die heb ik dus gewoon zelf, dat is fijn.”

‘ Ik kijk niet  
graag in de spiegel, 
want ik herken 
mezelf niet’

BELONING

“De pijpen van mijn vader doe ik 
nooit weg. Dichter bij hem kom ik 
niet. Toen hij chef inkoop werd en 
de middenklasse binnenstroomde, 
gingen we in Bussum wonen.  
Onze buurman reed in een Citroën 
en rookte pijp. Mijn vader wilde 
diezelfde standing hebben, dus 
ging ook pijp roken. Maar het  
lukte hem nooit om ze brandend te 
houden, haha. 

Zelf hou ik meer van sigaretten. 
Onlangs ben ik gestopt, maar ik 
heb een terugval gekregen. Roken 
lijkt net een soort verkering. Als je 
stopt, is ineens je beste vriend er 
niet meer, en heb je het idee dat  
de zin van alles wegvalt. Als het 
niet goed met je gaat, rook je een 
sigaret, en gaat het goed, dan rook 
je ook. Je rookt als je zenuwachtig 
bent, en als beloning. Bij alle 
hoogtepunten hoort een sigaret.”
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Schaamteloos
“Vorig jaar verloor ik mijn beste  
vriendin Hansje Bunschoten. Ik was 
erbij toen ze overleed. Een ongelooflijke 
vrouw, die wist wat genieten was.  
Vlak voordat ze doodging vroeg ze of  
ik deze stoel wilde hebben. Ik vind het 
een verschrikkelijk ding, maar ik zei: 
‘Graag!’ Omdat zij het voor mij had 
bedacht. Een maand voordat ze dood-
ging, kwam ze hem strompelend  
brengen. Die stoel gaat nooit weg.
Rond 1996 maakten we een televisie-
programma Ik hou van jou. We gingen  
in kleine dorpjes op zoek naar de liefde. 
Hansje had een ongelooflijke gave.  
Zij pakte iemands hand vast en het  
verhaal liep al voordat ze een vraag had 
gesteld. Ik was er voor de relativering,  
de rust en de humor. Een perfecte  
combinatie. Ze had een hekel aan  
burgerlijkheid. Als ik iets niet durfde, 
kon ze woedend worden. Wees nou niet 
zo bang, zit niet de hele tijd te denken 
aan wat er allemaal zou kunnen  
gebeuren. Ik hield alles onder controle. 
Zij leerde me om eruit te  springen, 
schaamteloos.” ■

‘ Mijn kinderen zijn  
zo dicht bij me.  
Zodra ze met iets 
bezig zijn, wil ik daar 
ook mee bezig zijn’

ZO’N SPIJT

“Wij hadden thuis precies zo’n 
piano. Maar toen mijn moeder 
dement werd en naar het  
ver zorgingshuis ging, had ik er 
geen plek voor, dus die hebben 
we verkocht. Ik had zo’n spijt! 
Gelukkig kreeg ik deze van een 
collega. Ik heb niet de discipline 
om honderd keer dezelfde les te 
doen, dus ik heb mezelf leren 
spelen. Ik speel het fijnst als ik 
alleen ben. Dan kan ik geloven  
in de liedjes die ik verzin.”
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