
MET HET MES OP 
TAFEL  MAANDAG  
T/M DONDERDAG,  
NPO 2, 19.50

Kennisquiz met 
 Herman van der Zandt, 
cabaretier Mylou 
Frencken en Klaas van 
Dijk. 

KLAAS  Boek The Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien  Krant  NRC   
Tijdschrift  Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde   Land en stad   
Berlijn en Frankrijk   Onhebbelijkheid  Kort lontje   ETTY  Boek Alle 
boeken van Nicci French  Krant  de Volkskrant    Tijdschrift  Geen    
Land en stad   Londen en Italië   Onhebbelijkheid  Schoenen-tic

Etty Voor Met het mes op tafel zitten we 
steevast van maandag tot en met donder-
dag voor de buis. We waren al fan toen 
Klaas’ broer Martin de vaste huispianist 
was. (Klaas volgde Martin op na zijn 
overlijden, red.).
Klaas Ik kijk vooral naar het verloop 
van het spel; dat ontgaat je tijdens de 
opname. (Lachend) Naar mezelf kijken, is 
weleens confronterend. 
Etty Ik kijk of zijn overhemd wel netjes 
gestreken is. Klaas is een stuk kritischer. 
Klaas Soms hadden we een bepaald 
nummer beter niet kunnen doen. Een 
andere keer werkt iets verrassend goed. 
‘Walk this way’ ging viral op internet.
Etty Ik ben gek op quizzen: 2 voor 12, Per 
seconde wijzer, De slimste mens.
Klaas Bloedfanatiek zijn we dan.
Etty Quizzen en voetbal kijken we meest-
al samen. De rest niet, omdat we nogal 
verschillen in wat we leuk vinden. 
Klaas Soms kijk ik – terwijl ik op de iPad 
bezig ben – vanwege het sociale aspect 
met een half oog mee. Ik ben verslaafd 
aan nieuwssites. De thuiswedstrijden van 
FC Groningen volgen we zoveel mogelijk 
live op de tribune; de uitwedstrijden via 
Fox.
Etty Ik vind het ook heerlijk om pro-
gramma’s te kijken waar ik iets bij kan 
doen, strijken ofzo. Het liefst kijken we 
aan tafel in de achterkamer. 
Klaas Als ik me echt aan een programma 
stoor, ga ik voor zitten en tv kijken.
Etty VT Wonen en die Engelse woonpro-
gramma’s vind-ie niks aan. Als ik niet 
thuis ben, neemt Klaas Chateau Meiland 
voor me op. Even die gekke Martien kij-
ken. Zo jammer dat het afgelopen is.
Klaas Best aardig, maar geef mij maar 
de oude afleveringen van ’Allo ’Allo, Daar 
komen de Schutters of Are you being 
served? Echt goed gemaakt. Het is grap 
op grap op grap.

Etty Voor Wie is de Mol? ga ik zitten. Met 
de kinderen app ik ondertussen over het 
spel;  alle drie zijn we fan. Wat ik daar 
leuk aan vind?
Klaas Dat vraag ik me ook af. Nee, ze 
hoeven mij zeker niet te vragen. 
Etty Die zoektocht is zo spannend. 
Klaas Ik heb Game of Thrones verslon-
den; een fantasiewereld waar je in wordt 
gezogen. Alle films van Star Wars vind ik 
ook geweldig.
Etty Daar vind ik nu niks aan.
Klaas Als ik een weekend niets te doen 
heb, gooi ik er zo een HBO-serie door-
heen. Laatst The Deuce, over de opkomst 
van de seksindustrie in New York in de 
jaren 70 en 80.
Etty Ik hou meer van Scandinavische en 
Engelse series als The Killing of Frost. En 
We zijn er bijna! is toch ook fijne slow-tv. 
Klaas We zijn fanatieke tentkampeerders 
en zaten eens op een Spaanse camping. 
Alsof we zo in een MAX-uitzending 
waren beland, met van die reislustige 
gepensioneerde kampeerders in luxe 
caravans en campers. Dat wereldje 
bestaat echt.
Etty The voice of Holland moet ik niet 
vergeten. In die talentenjachten ben ik 
blijven hangen. Toen de kinderen klein 
waren, keken we altijd X-Factor en Idols. 
Dus als ik thuis ben, kijk ik.
Klaas Aan de X-Factor heeft ze nog een 
auto over gehouden.
Etty Kon je op iemand stemmen en bel-
len. Zag ik de volgende aflevering mijn 
naam onder in beeld staan.

Pianist, componist en tandarts Klaas van Dijk (1959, Klazienaveen) woont 
met Etty ter Steeg, accountmanager (1958, Hoogeveen) en hun drie katten 

Tommie, Sjaak en Teun in Haren. Hun kinderen Lotte (26) en Mees (23) 
studeren en wonen op kamers. 

Klaas van Dijk & Etty ter Steeg

buis & haard
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