
Stefan Brijs 
Pjotr Lasschuit 5HA, Charlotte Roos TT6B, Michiel van der 

Padt TT6A  verdiepten zich in hem en gaven zijn nieuwste boek 3 sterren 

 

Stefan Brijs werd geboren op 29 december 1969 in Genk. Na een periode als 

‘opvoeder’ gewerkt te hebben op zijn oude middelbare school begint hij in 1999 

met voltijds schrijven. Later is hij nog een keer teruggekeerd naar zijn middelbare 

school Het viel hem hier op hoe binnen slechts vijf jaar de situatie verslechterd 

was. “Zoveel kinderen hebben zelfmoordneigingen, zijn zeer ongelukkig. Dat komt 

doordat er zoveel van hen wordt verwacht.”  

In 2006 brak Stefan Brijs door met zijn roman De engelenmaker, over Victor Hoppe, een dokter en briljant 

embryoloog, die als eerste wetenschapper tot op zekere hoogte succesvolle menselijke klonen weet te 

scheppen. Hij lijdt aan het syndroom van Asperger, wat inhoudt dat hij moeilijk in de omgang is en zich 

moeilijk kan inleven in andere mensen. Doordat men in zijn jeugd niet bekend was met het syndroom van 

Asperger, heeft men er geen idee van hoe men met deze briljante, maar absurde man moet omgaan.  De 

engelenmaker’ is een roman vol geruchten en rumoer, gefluister en geroddel. Een verhaal over geloof en 

wetenschap, werkelijkheid en verbeelding, macht en onmacht, zin en onzin. Een roman waarin iedereen 

naar de waarheid op zoek is en uiteindelijk alleen zijn eigen waarheid vindt en gelooft. 

Zijn meest recente boek is  getiteld ‘Post voor mevrouw Bromley’ dat in 2011 is uitgekomen. 

 

 Post voor mevrouw Bromley: uitgeverij Atlas 

 

Post voor mevrouw Bromley speelt zich af voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

John Patterson is een verlegen literatuurliefhebber uit Londen. Zijn moeder is 

gestorven in het kraambed, wat zijn vader emotioneel verwoest heeft.  

Maar dan gebeurt het onvermijdelijke: de eerste wereldoorlog breekt uit. John staat 

nu voor een moeilijke keuze: studeren of vechten? Verstandig of dwaas? Een lafaard 

of een held? 

Stefan Brijs pakt het oorlogsverhaal groots aan. In een meer dan 500 pagina’s tellend 

boek beschrijft hij het ontroerende verhaal van John Patterson. In het ietwat trage 

verloop van het boek krijgt de lezer de kans om stap voor stap mee te leven in de 

moeilijke keuzes en afwegingen die John voor zichzelf, voor anderen en voor zijn 

vaderland moet maken. Het vlotte taalgebruik geeft een helder inzicht in de 

problemen en gevoelens van John. Als lezer leg je samen met John lange weg af, die 

soms vol gevaar lijkt te liggen en soms nergens heen lijkt te leiden. Echter, wanneer je vanaf het einde van die 

lange weg terugkijkt op de obstakels die zijn getrotseerd, kun je niet anders dan onder de indruk zijn van het 

verhaal waarin je bent meegesleept. 

 We moesten onszelf er soms aan herinneren dat deze persoon net zo oud was als wij nu zijn. Onze 

levens zijn echter totaal anders. Waarbij ons in onze veilige omgeving door iedereen de vrijheid gegund wordt 

om ons verder te ontwikkelen, moet John keuzes maken die hij op zijn leeftijd nog niet zou moeten hoeven 

maken. Hij moet voor zichzelf beslissen wat zijn houding is tegenover een oorlog waar hij amper iets van weet. 

Hij moet beslissen over zijn eigen lot en hoe hij wil dat anderen hem zien. Wil hij liever een held zijn, maar met 

gevaar voor zijn eigen leven en toekomst? Of wil hij als lafaard gezien worden, maar dan met de zekerheid van 

bestaan en opleiding? De keuze wordt uiteindelijk geforceerd door een dramatische gebeurtenis die zijn 

toekomstbeeld ongeneeslijk aantast. Deze omwenteling geeft een verfrissende draai aan het verhaal, waarin 

de titel tot leven komt en het echte verhaal op gang.  

 Je wordt als lezer verrijkt met inzicht in hoe onduidelijk de begrippen heldendom en lafheid kunnen 

zijn in tijden van oorlog. Tenzij je het zelf hebt meegemaakt, kun je nooit zomaar het etiket van een 

heldendaad of een laffe daad ophangen aan de handelingen die door een zeer jonge soldaat aan het front 

worden uitgevoerd. We zien dat John noch een held, noch een lafaard is, want in hoeverre heeft hij nou 

werkelijk zijn eigen toekomst in de hand?  

 

Beoordeling: *** 

Stefan Brijs bezoekt 15 maart Porta Mosana College Maastricht 


