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Wie is jullie held?
Sander: “Dat is onze oma. We heb-
ben dit boek ook aan haar opgedra-
gen. Ze was onze allereerste held en 
het geeft direct aan dat iedereen in 
onze ogen een held kan zijn.”
Aby: “Waarom onze oma een held 
is? Zij heeft veel mensen het leven 
gered met gevaar voor eigen le-
ven.”
 
Hoe herken je een held?
Aby: “De meest klassieke omschrij-
ving van een held is iemand die 
zijn eigen belang opgeeft en zich 
onbaatzuchtig inzet voor iemand 
anders. Je geeft dus iets op ter wille 
van een hoger doel. Daarmee be-
doel ik niet dat je geld geeft aan 
arme kinderen in Afrika, maar dat 
je bereid bent om je leven te geven 
of risico te lopen voor een ander.”
 
Sander: “Je hebt heel veel soorten 
helden en die bespreken wij alle-
maal in ons boek. Denk aan sport-
helden, pantoffelhelden, foute 
helden, doodgemepte helden en 
anti-helden. Zowel bekende als on-

bekende helden komen aan bod. 
Neem bijvoorbeeld Jasper Schu-
ringa, die Nederlander die in het 
vliegtuig naar Amerika een man 
weerhield van het ontsteken van 
een bom. Voor ons is Schuringa de 
held omdat hij de terrorist stopte, 
maar voor veel mensen zou de ter-
rorist een held zijn als zijn actie 
gelukt was. Kortom, het hangt er 
maar helemaal vanaf aan welke 
kant je staat om te bepalen wie de 
held is. Voor sommige mensen was 
zelfs Hitler een held. Wij bespreken 
dat in ons boek.”
 
Staan jullie zelf ook in het boek?
Aby: “Zeker, in al onze boeken. 
Onze hele vrienden- en familie-
kring komt in onze boeken voor 
zoals onze zus, mijn vriend Pablo, 
onze kinderen, noem maar op. Als 
we iets niet weten, bijvoorbeeld 
wie de spijkerbroek heeft uitgevon-
den, leent een oude voorvader zich 
wel.”
Sander: “We gebruiken elkaar als 
figuur in het boek. Soms fictief en 
soms waarheidsgetrouw.”

Wilden jullie van jongs af aan al schrij-
ver worden?
Sander: “Ik schreef niet veel, ik was 
meer aan het vertellen. Ik wilde 
wel altijd schoolmeester worden, 
dat ben ik ook een tijdje geweest. 
Tegenwoordig geef ik les op de Ho-
geschool van Amsterdam en heb 
ik nog steeds een communicatie-
bureau. Ik droomde er vroeger van 
dat mensen naar mij zouden luiste-
ren. Met deze boeken dwing ik dat 
af, haha. Ik had ook graag boer of 
schipper op een grote boot willen 
worden.”
Aby: “Ik wilde wel altijd al schrij-
ven, maar op mijn lijst van droom-
banen stonden ook minister van 
economische zaken, truckchauf-
feur en wereldverbeteraar. Inmid-
dels heb ik vele kinderboeken op 
mijn naam staan. “
 
Hoe hebben jullie deze serie bedacht?
Aby: “Ik had een gesprek bij een 
nieuwe uitgeverij over wat ze de-
den en wilden gaan doen. Ik liep 
al een tijdje rond met het idee om 
iets met non-fictie te doen. Na het 

gesprek belde ik mijn broer om te 
vragen hoe hij erover dacht.”
Sander: “Het leek mij een leuk plan. 
Ik heb natuurlijk al 20.000 kilome-
ter geschreven voor diverse bladen 
en ik ben van oorsprong school-
meester dus een kinderboek paste 
wel in mijn straatje.
 
Hoe verloopt jullie samenwerking?
Sander: “We werken heel goed sa-
men. Het werk verdeelt zich van-
zelf.”

Aby: “We noemen allebei onder-
werpen die wij leuk vinden. Welke 
held zullen we bespreken? Als we 
samen zitten, komen er vanzelf 
meer ideeën bij.”
Sander: “Als we elkaars verhalen le-
zen kunnen we flink tekeer gaan. 

Soms komen sommige mensen te-
veel aan bod of is een thema iets te 
overdreven. Dan begint het ‘azijn 
pissen’ op elkaars bijdrage.”
 
Hoe pakken jullie de thema’s aan?
Sander: “Bij de beantwoording van 
een vraag zoals: wie is de uitvinder 
van de hagelslag? bestaat een deel 
van de informatie uit feiten. De rest 
van het verhaal is de sfeer en kleur 
die wij aan het verhaal meegeven.”
Aby: “Ik vind het makkelijk om 

teksten in een non-fictieboek aan 
te passen. Schrijf ik een fictieboek, 
dan hecht ik veel meer aan mijn 
woorden, zinnen en ideeën dan 
wanneer het verhaal gaat over wie 
de stofzuiger heeft uitgevonden.”
Sander: “We zij geen encyclopedie-
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schrijvers, onze thema’s zijn per-
soonlijk en met humor geschreven.”
 
Hoe is jullie laatste boek ontvangen?
Sander: “We zijn naar diverse boek-
handels geweest om ons boek te 
promoten en Aby bezoekt ook scho-
len. Ik ben tijdens de boekenweek 
meegeweest naar een aantal scho-
len en heb een presentatie gegeven 
op de Uitmarkt in de Kinderboe-
kensalon. Sommige kinderen hin-
gen aan onze lippen, die vonden het 
hartstikke leuk.”
Aby: “Een boekpresentatie is echt 
een feestje. Wanneer je de doos met 
verse boeken openmaakt en je kunt 
laten zien wat je gemaakt hebt, dan 
is dat ontzettend leuk. Ook kregen 
we onlangs bij voor ‘Wie heeft dat 
gedaan?’ een viersterren-recensie in 
Vrij Nederland. Onze boeken verko-
pen gestaag. En non-fictie houdt het 
in de schappen vrij lang vol, mits de 
vormgeving niet ouderwets is.”
 
Op welk boek zijn jullie het meest trots?
Sander: “Op zowel het eerste als het 
laatste boek. Bij het eerste boek zijn 
we gewoon ergens begonnen en het 

laatste boek is erg persoonlijk ge-
worden.”
Aby: “Ik vooral op ons eerste boek 
‘Wie heeft wat bedacht’. We heb-
ben er flink om moeten vechten, 
maar het boek ziet er ook wat be-
treft vormgeving erg mooi uit. ‘Wie 
heeft dat gedaan’ vind ik ook mooi, 
maar daarbij hadden we meer tijds-
druk.”
 
De eerste twee boeken gingen over uit-
vindingen. Welke uitvindingen hebben 
jullie verrast?
Aby: “Ik heb erg gelachen over de 
uitvinding van de zoen. Dat zit ei-
genlijk in je genen, maar zou ook 
uitgevonden kunnen zijn door een 
rat of een zoenvis. Daarnaast heb-
ben we hele leuke uitvindingen 
zoals hagelslag, oorlog en kaping 
onderzocht.
Sander: “Je kunt een uitvinding 
niet altijd naar zijn oorsprong tra-
ceren. Wie heeft de pizza uitgevon-
den? Rond de hele middellandse 
zee eten ze plat brood zoals matzes 
of pita’s, allerlei soorten brood dat 
niet erg rijst als je het bakt. Toch 
schijven we de uitvinding toe aan 

de Italianen. Verder vroegen we 
ons ook af of bijvoorbeeld democra-
tie een uitvinding is. En ik heb erg 
gelachen om de uitvinding van het 
wc-papier.”

Aby: “En waarom zegt een telefoon 
‘tring’ en geen ‘bliep bliep’, wie 
heeft dat eigenlijk bedacht?”

Hebben jullie zelf ook een uitvinding?
Aby: ”Wij hebben het woord Ipsitril-
jard uitgevonden. Dat betekent be-
lachelijk veel. Het getal heeft bela-
chelijk veel nullen. In ons boek lees 
je er meer over.”

Hebben jullie nog plannen voor een 
nieuw boek?
Sander: “We hebben een aantal 
ideeën.”
Aby: “Dat is niet het probleem, 
maar je moet je ook afvragen of het 
verkoopbaar is en of je niet jezelf 
herhaalt.”
Sander: ”We willen in ieder geval 
niet vervallen in een truckje, maar 
er zijn zeker plannen voor iets 
nieuws. Ik kan daar alleen nu nog 
niks over zeggen.”Sander (links) en Aby kunnen als echte broers lekker klieren.

Het duo Hartog en Hartog laat hun nieuwste boek zien.

De boeken
 
Drie boeken heeft het duo uitgegeven. Het eerste boek heet ‘Wie 
heeft wat bedacht’ en verscheen in 2008. Dit informatieve boek 
gaat over uitvindingen, ontdekkingen en verzinsels.
 
‘‘Hoe Kom je Er Op’ verscheen vorig jaar. Als je om je heen kijkt, 
zie je van alles: suikerklontjes, kroonkurken, ballonnen, pleisters…
Maar waar komen al die dingen eigenlijk vandaan? Hoe is iemand 
ooit op het idee gekomen om een wc-pot te maken? Of vuurwerk? 
Hartog & Hartog zoeken het uit en gaan op zoek naar de herkomst 
der dingen. Met vrolijkheid en verwondering vragen ze zich een 
keer of vijftig af: hoe kóm je er op?
 
De nieuwste uitgave is‘Wie heeft dat gedaan?” Alles over dappere 
helden, heldhaftige helden, helden tegen wil en dank, beroemde 
helden, of helden die gewoon je buurman of buur-
vrouw kunnen zijn.

Sander (links) en Aby kunnen als echte broers 
lekker klieren.

‘Waarom zegt een telefoon ‘tring’ 
en geen ‘bliep bliep’? Wie heeft 

dat eigenlijk bedacht?


