
Hoe kwam je op het idee om ‘Brobot’ te 
schrijven? 
Ik teken en schets heel veel tussendoor. Al 
een tijdje doken er twee personages op in 
mijn schetsen: een pittig jong meisje met een 
paardenstaart, en een jonger broertje met 
helmhaar. Op een keer tekende ik het meisje 
als een uitvinder, met een afstandsbediening 
in haar hand. Op dezelfde pagina kwamen 
er gekke uitvindingen en een kleine robot-
broer. Zo begon het verhaal.
Eerst wou ik een prentenboek maken. Maar 
na meer dan 50 pogingen kreeg ik door 
dat dat niet zou lukken. Het verhaal werd 
te uitgebreid om binnen de 32 pagina’s van 
een prentenboek te passen. Uiteindelijk 
herschreef ik het verhaal naar de eerste 
persoon, vanuit het standpunt van het meis-
je, en maakte ik er een graphic novel van. 
Eindelijk werkte het. Soesja en haar broertje 
zullen nog avonturen krijgen. Daarvoor 

ga ik enkele van de eerste ideetjes voor het 
prentenboek gebruiken.

Hoe lang heb je aan dit boek gewerkt?
Ik zit al drie jaar met de basis van het ver-
haal in mijn hoofd. Tussen andere projecten 
door speelde ik met verschillende ideetjes en 
verhaallijnen. Uiteindelijk heb ik alles in één 
maand tijd geschetst. Daarna heb ik nog één 
maand gewerkt om alles definitief te teke-
nen. Dat valt best mee voor een boek met 
zoveel illustraties (lacht)!

Wat vond je het leukste aan het maken van 
dit boek? En wat was het moeilijkste?
Voor mij was het allerleukste om te zien 
hoe de personages eindelijk, na zoveel jaren 
in mijn hoofd gezeten te hebben, tot leven 
kwamen. Het moeilijkste was dat het zo lang 
geduurd heeft … Er zijn zoveel verschillende 
versies van Brobot in mijn schetsboeken, dat 

ik ze al niet meer kan tellen. Ook aan Soesja 
heb ik lang gewerkt. Eigenlijk was haar klei-
ne broer het gemakkelijkst om uit te werken.

Je gaat vaak naar scholen om lezingen of 
workshops te geven. Daar leg je uit wat ‘visu-
ele geletterdheid’ is. Waarom is visuele gelet-
terdheid zo belangrijk? 
Visuele geletterdheid betekent dat je een 
verhaal ‘leest’ dat verteld wordt in beelden. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om een film, een 
televisieshow, een cartoon, een strip, een 
graphic novel of beeldverhaal, een pren-
tenboek. Als je begrijpt hoe je zo’n visueel 
verhaal kunt lezen, dan kun je die verhalen 
beter beoordelen en ook zelf leren maken. 
Ik heb een leuk activiteitenboekje gemaakt 
bij Brobot om juist dat thuis of op school te 
kunnen doen.

Wat moeten lezers vooral onthouden over je 
boek? 
Ik hoop dat ze het leuk vinden en eens goed 
lachen. Het is één verhaal dat in een vliegen-
de vaart verteld wordt. Ik hoop dat lezers 
helemaal meegesleurd worden in de actie en 
het verhaal, en het niet meer kunnen weg-
leggen. Als ze er echt een boodschap in vin-
den en die onthouden, vind ik dat ook goed. 
Dan zou ik die samenvatten als: niemand 
is perfect, dus probeer mensen nooit te ver-
vangen door een intelligente en mogelijk 
gevaarlijke robot (lacht).

Gaan Soesja en haar broer nog avonturen 
beleven?
Volgens mij heeft Soesja nog een paar high 
tech uitvindingen achter de hand … Ik ver-
wacht dus binnenkort wel een update vanuit 
S. Tinker. Inc!

Je vindt het boek op www.eenhoorn.be of in 
de boekhandel.
Download het activiteitenboekje gratis via 
www.eenhoorn.be.

Interview met James Foley 
Interview

Wat moeten lezers vooral onthouden over je 
boek? 
Ik hoop dat ze het leuk vinden en eens goed 
lachen. Het is één verhaal dat in een vliegen-
de vaart verteld wordt. Ik hoop dat lezers 
helemaal meegesleurd worden in de actie en 
het verhaal, en het niet meer kunnen weg-
leggen. Als ze er echt een boodschap in vin-
den en die onthouden, vind ik dat ook goed. 
Dan zou ik die samenvatten als: niemand 
is perfect, dus probeer mensen nooit te ver-
vangen door een intelligente en mogelijk 
gevaarlijke robot (

Gaan Soesja en haar broer nog avonturen 
beleven?
Volgens mij heeft Soesja nog een paar high 
tech uitvindingen achter de hand … Ik ver-

©
 Je

ss
ic

a 
W

yl
d 

Ph
ot

og
ra

ph
y

©
 D

e E
en

ho
or

n


