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INTERVIEW TV

Met z’n verborgen 
camera legt hij in het 
nieuwe seizoen van 

Undercover in Nederland 
weer allerlei strafbare 

feiten bloot. Maar welke 
duistere zaakjes heeft 
presentator Alberto 

Stegeman zelf te 
verbergen? We zoeken 
het uit aan de hand van 
de zeven hoofdzonden. 

TEKST FLEUR BAXMEIER

 HOOGMOED

LUIHEID

„Ik ben een Tukker en in algemene zin hebben die 
niet zo’n hoge pet van zichzelf op. Mijn vader was bus-
chauffeur, mijn moeder interieurverzorgster. Wat ik 
van huis uit heb meegekregen, is dat je gewoon je 
werk doet en hoopt dat mensen het goed vinden. 
Hoogmoed werd in het milieu waar ik vandaan kwam 
meteen afgestraft, wat soms botste met mijn enorme 
ambitie om de journalistiek in te gaan. Er zullen vast 
mensen zijn geweest die dachten: wat moet die jongen 
allemaal, doe ’ns gewoon! Ik denk dat ik soms als  
arrogant word gezien, omdat ik in mijn programma’s 
heel zelfverzekerd overkom. Wat kijkers niet meekrij-
gen, is het begin van het onderzoek en het hele traject 
daarna, waarin ik twijfel over vrijwel alle keuzes die ik 
moet maken. Mijn standaardantwoord is: ‘Dat weet ik 
niet, ik kom hier morgen op terug’. Ik zou mezelf niet 
als onzeker betitelen, maar ik ben wel iemand die lang 
wikt en weegt.”

„Ik werk veel en hard aan de dingen waar ik passie 
voor voel, zoals de onderwerpen die ik in mijn pro-
gramma’s behandel. Is de feeling er niet, dan kan ik 
ontzettend lui zijn. Ik ben bijvoorbeeld compleet 
atechnisch, terwijl het in mijn werk hartstikke handig 
zou zijn als ik daar iets meer van zou weten. Dat 
stoort me en soms voel ik me zelfs dommig. Maar als 
ik een avondje thuis ben, is er geen haar op mijn hoofd 
die eraan denkt om een boek over techniek open te 
slaan. In m’n vrije tijd wil ik leuke dingen doen met 
m’n kinderen of een biertje drinken met mijn vrien-
den. Wat veel mensen niet achter mij zouden zoeken, 
is dat ik elk jaar met een mannetje of twaalf naar het 
zuiden van het land afreis om carnaval te vieren. Elk 
jaar verzinnen we een nieuw thema waarin we ons 
uitdossen; dit jaar ga ik als pooier.” 
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‘MENSEN DIE NAAR 
MIJN PROGRAMMA’S 
KIJKEN, KENNEN
MIJ NIET ANDERS 
DAN BOOS’

••• „De keren dat ik de beveiliging van Schiphol heb getest. Dat ik in 
m’n uppie met een klein cameraatje zo’n groot, arrogant bedrijf in z’n 
hemd kon zetten, vond ik een prettige bijkomstigheid.”
••• „Ik ben trots op de Undercover bij de sekte Miracle of Love, want 
het was enorm moeilijk om daar binnen te komen. Een collega is er 
zeven maanden geïnfiltreerd, waar ik veel respect voor heb.”
••• „Met de jaren heb ik een aantal kindermisbruikers achter de 
tralies gekregen. Dat waren mensen die nog onbekend waren bij de  
politiek. Dat is de kracht van de verborgen camera.”

„Als kind was het mijn droom voetbal-
ler te worden, maar ik kon rond mijn 
achttiende ‘slechts’ naar Heracles. Bij 
professioneel voetbal denk je aan Fey-
enoord, Ajax of PSV, misschien nog aan 
FC Twente of FC Utrecht. In ieder  
geval niet aan Heracles, dus ik bedank-
te voor de eer. Ik ging naar de School 
voor Journalistiek, maar ik liet het idee 
van een carrière als professioneel voet-
baller niet helemaal los. Stiekem dacht 
ik: als ze me echt goed vinden, dan  
komen ze wel bij me terug. Dat gebeur-
de niet, waardoor ik nooit een wedstrijd 

in het betaalde voetbal heb gespeeld. 
Dat vond ik achteraf stom van mezelf. 
Jaloezie is een groot woord, maar ik 
heb tijdens voetbalwedstrijden vaak  
genoeg gedacht: daar had ik ook willen 
staan. Tegelijkertijd is het een goede les 
voor me geweest, want ik heb sindsdien 
alle kansen die mij werden gegeven met 
beide handen aangegrepen. Voetballen 
doe ik nog steeds af en toe, maar de 
laatste tijd wordt die hobby langzamer-
hand vervangen door m’n nieuwste pas-
sie: pokeren. Ik leer elke dag bij en ben 
er vrij fanatiek in.”

„Er is op dat gebied een enorm verschil tussen werk 
en privé. Privé word ik bijna nooit boos. Hooguit foe-
tert mijn vriendin mij uit omdat ik weer eens iets niet 
heb opgeruimd, haha. Zelf word ik thuis zelden 
kwaad, maar in mijn werk ben ik dat continu. Mensen 
die naar mijn programma’s kijken, kennen mij bijna 
niet anders. Dat is geen act. Ik word echt boos als er 
iets is wat niet deugt: onrecht, oneerlijkheid, hoog-
moed. Daar kan ik niet tegen. Er was in het program-
ma Red Mijn Vakantie! eens een gehandicapte jongen 
die had geregeld dat hij in een rolstoelvriendelijk  
hotel zou komen, wat niet het geval bleek. Die jongen 
had een vreselijke vakantie, dus hij had geklaagd bij 
de reisleidster. Dat leverde niets op, waarna hij con-
tact opnam met ons. Vervolgens stond ik tegenover 
die reisleidster, die zich overduidelijk te goed voelde 
voor deze wereld: hoge hakjes aan, neus in de lucht. 
Die hooghartige houding maakte me zó kwaad. Ik  
gebruik nooit geweld, maar ik vertel op zo’n moment 
wel precies hoe ik over de situatie denk.”
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INTERVIEW TV

‘IK VAL OP VROUWEN 
DIE LIEF EN INTEGER 
ZIJN. ALS ZE BLOND 
IS, DAN WIL DAT OOK 
WEL HELPEN’

„Tot een paar jaar geleden was ik behal-
ve presentator ook producent van veel 
meer programma’s. Op een gegeven 
moment gingen de zaken zo goed dat ik 
voor de keuze stond: doorgroeien naar 
een middelgroot productiebedrijf waar 
nog veel meer tijd in zou gaan zitten óf 
een stapje terugdoen. Daar heb ik goed 
over nagedacht en uiteindelijk heel  
bewust gekozen voor de laatste optie. 
Ik wilde een gezinnetje stichten en 
vooral ook dicht bij mezelf blijven, dus 

het journalistieke werk had mijn voor-
keur. Het maakt me nog steeds blij dat 
ik niet voor meer, rijker en groter heb 
gekozen, maar voor plezier en passie. 
Als we het hebben over gulzigheid op 
het gebied van eten, dan moet ik toege-
ven dat ik een enorme snoeper ben. Het 
gevolg daarvan is dat er soms periodes 
zijn waarin ik moet afvallen, maar dan 
leef ik gewoon een week op rijstwafels. 
Dat is vast heel slecht en onverant-
woord, maar dat doet het ’m wel.”

„In mijn puberteit was het gebruikelijk dat je vreemd-
ging. Als je een vriendinnetje had, ruilde je haar een 
week later in voor de volgende. Dat circuleerde een 
beetje, waardoor je na een paar jaar alles en iedereen 
had gehad. In m’n volwassen leven heb ik me nooit 
schuldig gemaakt aan overspel. Voor Judith, mijn hui-
dige vriendin, heb ik twee serieuze relaties gehad. 
Met beide ex-vriendinnen sta ik nog op goede voet.  
Ik ben sowieso geen womanizer. Als ik een vrouw 
leuk vind, stap ik er niet zo maar op af. Ik ben daar 
denk ik wat verlegen in. Bij Judith dacht ik: zo’n 
mooie vrouw, wat moet ze met mij, haha. Over het al-
gemeen val ik op vrouwen die lief en integer zijn. Dat 
weet je natuurlijk niet meteen, maar je moet een goed 
gevoel bij haar krijgen. Als ze blond is, dan wil dat ook 
wel helpen.”

„Ik ben niet opgegroeid met veel geld, allesbehalve 
kan ik wel zeggen. Dat heeft mijn geluk er nooit min-
der op gemaakt. Het is fijn als je geld hebt, maar het is 
niet allesbepalend. Vroeger werd vaak tegen mij ge-
zegd: ‘Je moet de journalistiek niet ingaan, want daar 
verdien je niks mee.’ Dat blijkt mee te vallen, maar 
geld is geen drijfveer om te doen wat ik doe. Ik wil 
verhalen vertellen die niemand anders nog heeft ver-
teld. Dat vind ik het allerleukste om te doen. Het geld 
dat ik verdien, gaat vooral op aan luxe vakanties en 
mijn kinderen. Met spullen heb ik niets. 
Ik heb geen dure horloges, sterker nog: 
ik heb helemaal geen horloge. Maar 
als ik iets wil hebben voor mezelf, 
mijn vriendin of mijn kinderen, dan 
koop ik dat. Mensen die genoeg op 
hun bankrekening hebben en toch 
gierig zijn, vind ik een beetje stom.  
Iedereen heeft wel een vriend die in de 
kroeg nooit een rondje haalt. Mensen die 
daar bewust onderuit proberen te komen, 
vind ik vreselijk. Tenzij iemand het 
niet kan betalen, dan betaal je als 
groep juist voor hem.” ■

SNELLE 
VRAAG, 
SNEL  
ANTWOORD 
Favoriet vrouwelijk 
lichaamsdeel? 
„Dan ga ik voor billen.”
Botox of fillers? 
„Allebei niet. Veel 
tv-collega’s zien er 
na een paar jaar ineens 
heel anders uit of 
kunnen niet meer 
fronsen. Ik krijg daar 
plaatsvervangende 
schaamte van.”
Minst favoriete 
vervoersmiddel? 
„Het liefst vlieg ik, 
want dat is het snelst. 
Daarna de auto, dan 
de motor, vervolgens 
de fiets.”
Vreselijk klusje? 
„Een Ikea-bed in 
elkaar zetten. Dat kan 
ik gewoon niet.”
Favoriete quote? 

„Doe maar normaal, 
dan doe je al gek 
genoeg. Toch 
wel.”

TV ❘ Undercover in Nederland ❘ 
zondag ❘ SBS6


