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Voorwoord 
 

Voor het 3e fictieverslag heb ik het boek: Harry Potter en de geheime kamer gekozen. 

Ik heb dit boek gelezen en gekozen omdat ik een enorme fan ben van Harry Potter, en 

ik het echt geweldig vind te lezen of kijken. Harry Potter zuigt me elke keer mee als ik 

het lees/kijk. Ik ben dan helemaal afgesloten van de wereld en helemaal 

geconcentreerd. Als ik het lees dan zie ik geen woorden maar een plaatje van wat word 

verteld. Dit hebben heel veel mensen, maar bij mij is het alleen als ik iets echt leuk vind 

om te lezen. Zelf hield ik niet echt van lezen in m’n vrije tijd, maar nu wel omdat ik 

het echt heel leuk vind. Het is een magische wereld waar ik iemand voor zou 

vermoorden om er zelf ook te wonen!  
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Bronnenlijst 
 

1. Verslag maken/schrijven 

- ItsLearning handleiding 

- https://www.scholieren.com/verslag/boekverslag-nederlands-harry-potter-

and-the-chamber-of-secrets-door-jk-rowling-102895  

- https://www.scholieren.com/verslag/boekverslag-engels-harry-potter-and-

the-chamber-of-secrets-door-jk-rowling-46974  

 

De bronnen van andere verslagen heb ik gebruikt als inspiratie omdat ik het lastig 

vond het verslag te beginnen. Ik heb het alleen gebruikt om de opstart te maken van 

de samenvatting, de rest heb ik helemaal zelf gedaan. Ik merkte dat ik gewoon even 

een idee nodig had hoe ik het kon opstarten! 

 

2. Informatie over schrijfster 

- https://harrypotter.fandom.com/nl/wiki/J.K._Rowling 

- https://potterpagina.weebly.com/gewonnen-prijzen.html 

 

3. Thema en genre 

- https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/alle-genres.html 
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https://potterpagina.weebly.com/gewonnen-prijzen.html
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Algemene gegevens 
 

DE TITEL 

De titel van dit boek is: Harry Potter en de geheime kamer. De titel is wat dat betreft 

geen mysterie, het zegt eigenlijk precies waar het over gaat. Ik denk dat J.K. Rowling 

deze titel heeft gekozen, omdat, net zoals in het eerste boek, het meteen zegt waar het 

belangrijkste punt zit. Het eerste boek heet: Harry Potter en de steen der wijzen. In dat 

boek was waar het verhaal naar toe leidde de steen der wijzen. Ook is het een serie, en 

zouden de titels dezelfde hoofdtitel moeten hebben, als je het zo kan noemen. Het zijn 

delen van een serie. Net zoals de hongerspelen. De geheime kamer is dan dus het deel 

van de serie Harry Potter. J.K. Rowling heeft het boek: Harry Potter en de geheime 

kamer genoemd omdat het verhaal leid naar de geheime kamer als hoofd onderwerp. 

 

DE AUTEUR 

De auteur van dit boek is J.K. Rowling. Rowling is geboren en opgegroeid in Yate, een 

plaatsje in het Verenigd Koninkrijk. Ze is geboren op 31 juli 1965, ze zal dit jaar 56 

worden. Rowling heeft maar liefst 25 prijzen gewonnen. Hier heb ik ze allemaal op 

een rijtje neergezet: 

- Legioen van Eer -  2009 

- Locus Award for Best Fantasy Novel – 2000 - Harry Potter deel 3 

- Tony Award voor Beste toneelstuk 

- Hugo Award voor Beste roman – 2001 - Harry Potter deel 4 

- Goodreads Choice Awards Best Fantasy – 2016 – 2017 - Fantastic beasts and 

where to find them 

- Goodreads Choice Awards Best Fiction – 2012 - Een goede raad 

- Nickelodeon Kids’ Choice Award - Favoriete boek - Harry Potter 

- Hans Christian Andersen Literature Award – 2010 

- Laurence Olivier Award voor Beste nieuwe toneelstuk – 2017 – Harry Potter 

en het vervloekte kind 

- Nestlé Smarties Book Prize for 9 to 11 years – 1999, 1998, 1997 – Harry Potter 

deel 3 

- Andre Norton Award – 2007 – Harry Potter deel 7  

- British Independent Film Award – The Variety Award - 2004  

- National Book Awards Children’s Book of the Year 

- Art Directors Guild Award – Outstanding contributions to cinematic imagery 

award - 2012 

- Audie Award for Mystery – 2015, 2016 – Het slechte pad, Zijderups 

- Glamour Woman of the Year Award – 1999 

- Shorty Award – Auteur – 2016 

- Mythopoeic Fantasy Award for Children’s Literature – 2008 – Harry Potter 
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- Glamour Award – Auteur van het jaar – 2005 

- Quill Award for Book of the Year – 2005 – Harry Potter deel 6 

- Outer Critics Circle Award – Outstanding New Broadway Play – 2018 – Harry 

Potter en het vervloekte kind 

- Quill Award for Children’s chapter book/middle grade – 2005 – Harry Potter 

deel 6 

- Bram Stoker Award for Best Work for Young Readers – 2003 – Harry Potter 

deel 5 

- Anthony Award for Best Crime Fiction Audiobook – 2014 – Koekoeksjong 

- Anthony Award for Best Young Adult Novel – 2004 – Harry Potter deel 5 

 

Ook heft Rowling nog heel veel andere boeken geschreven, zoals: De Harry Potter 

boeken (1, 3, 4, 5, 6 en 7), Fabeldieren en waar ze te vinden en de Ickabog.  

Ik vind dat J.K. Rowling geweldig kan schrijven, want hoe komt ze toch op die ideeën?!  

 

GENRE 

Ik vind het bij het genre Fantasie en spanning en avontuur passen. Dit vind ik, omdat 

het een magische wereld is met veel spanning en avontuur. Harry Potter is een 

tovenaar, en komt op een magische school terecht waar hij magie leert. Ook komen er 

dieren en voorwerpen in voor die je zelf nooit had kunnen bedenken. Kijk naar de 

sorteerhoed of Fluffy, die 3-koppige hond van Hagrid. Ook gebeuren er wel 

spannende en avontuurlijke dingen in het boek. Bijvoorbeeld het moment dat er een 

basilisk achter iemand aan zit, of dat iemand valt van een bezem! Ik moet toegeven 

dat de eerste 2 delen/boeken het minst gruwelijk zijn, ze worden daarna wel steeds 

wat duisterder. 

 

JAAR VAN UITGAVE 

Harry Potter en de geheime kamer is uitgegeven op 2 Juli 1998 in Engeland, in 

Nederland kwam het boek pas uit op 1 Mei 1999. Ik zelf heb de druk van September 

2014 gelezen. 

 

HOOFDSTUKKEN EN PAGINA’S 

Harry Potter en de geheime kamer heeft 18 hoofstukken. De druk die ik heb gelezen 

heeft 360 pagina’s. 
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Samenvatting boek 

 
Het verhaal start op de dag van Harry’s verjaardag, 31 juli. En zoals gewoonlijk is de 

familie Duffeling het vergeten, of het boeit ze gewoon niet. Op een avond krijgt 

Herman Duffeling, de oom van Harry, belangrijk bezoek. Omdat de Duffelingen- 

Harry overal buiten (willen) houden moet hij boven, stilletjes op z’n kamer zitten.  

 

Als hij naar z’n kamer gaat ziet hij een klein wezentje, Dobby de huis-elf. Dobby 

komt hem waarschuwen, volgens hem zouden er vreselijke dingen gaan gebeuren op 

Zweinstein, en moet Harry zweren dat hij dit jaar niet terug zou keren. 

 

Natuurlijk wil Harry dat niet aangezien Zweinstein hem meer een thuis gevoel geeft 

dan bij de Duffelingen. Dan gaat Dobby naar beneden en laat de taart, die Petunia 

Duffeling heeft gemaakt voor het belangrijke bezoekje, op het hoofd van Mevrouw 

Bouwman vallen. 

 

Door dit incident word Harry opgesloten in z’n kamer, zelfs met tralies aan z’n raam. 

Hij krijgt eten en drinken door een luikje. 

 

Op een avond komen Ron, Fred en George Wemel hem bevrijden met de vliegende 

Ford Angelina. De vliegende auto van Meneer Wemel. Wanneer ze de tralies van het 

raam af hebben getrokken gaan ze de spullen pakken en vliegen ze naar Het Nest, 

het huis van de familie Wemel. 

 

Als ze schoolspullen gaan halen spreekt Harry per ongeluk ‘wegisweg’ verkeerd uit 

waardoor hij terecht komt in een enge steeg, genaamd de verdonkeremaansteeg. 

Gelukkig vind Hagrid hem en brengt hem terug naar de wegisweg. In de winkel 

genaamd klieder en vlek ontmoet hij Gladianus Smalhart. Smalhart is een soort fan 

van Harry en geeft hem dan ook al z’n boeken gratis, als cadeautje. 

 

Aangekomen op platform 9 ¾ gaat iedereen op het platform. Als Harry en Ron als 

laatste gaan is de poort opeens dicht. Aangezien ze wel op Zweinstein moeten 

komen, stelen ze de Ford Angelina om mee naar Zweinstein te vliegen. Met de 

noodlanding komen ze terecht in de beukwilg. Hier word de auto gesloopt en breekt 

Ron zijn staf. 

 

Harry hoort telkens stemmen in het kasteel, vooral bij de muren.  

 

De eerste versteende was de kat van Argus Vilder, de conciërge van Zweinstein. De 

kat was aan de staart opgehangen aan een kaarsenstandaard, en in bloed stond 
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geschreven: DE KAMER IS GEOPEND. HOEDT U VIJANDEN VAN DE 

ERFGENAAM. 

 

Tijdens de duelleer-club tovert Draco Malfidus een slang naar Harry. Deze slang gaat 

echter niet naar Harry maar naar Joost Flets-Frimel. Harry probeert de slang tegen te 

houden door ermee te praten. Toen wist hij nog niet dat dat geen goed teken was in 

de magische wereld. 

 

Na meer aanvallen gaan Harry, Ron en Hermelien proberen erachter te komen wie 

de erfgenaam is. En natuurlijk, omdat Draco een bloed-discriminator is en omdat hij 

in Zwadderich zit, verdenken ze hem. Om er achter te komen of hun vermoedens 

kloppen maken ze wisseldrank, hiermee kunnen ze zichzelf veranderen in iemand 

anders.  

 

Wanneer de wisseldrank klaar is, en ze alle 3 een haar van de persoon hebben waarin 

ze gaan veranderen, drinken ze het op. Hermelien gaat niet mee, ze is veranderd in 

een kat. De haren van haar waren per ongeluk katten haren. Ze verteld dit echter niet 

aan Ron en Harry, dus hun 2 gaan wel gewoon. 

 

Dan komen ze erachter dat Draco helemaal niet de erfgenaam is, en zijn ze dus nog 

niks opgeschoten. 

 

Als Harry- Marten Vilijn ’s dagboek vind, en er maar niet achter kan komen hoe het 

werkt, gaat hij er in schrijven. Harry komt er op dat moment achter dat het een 

magisch dagboek is. Het gaat ook terug schrijven. Als Harry vraagt naar de geheime 

kamer, en of Marten er iets van weet zegt het dagboek: Ik kan het je wel laten zien.  

 

Vervolgens wordt Harry opgezogen door het dagboek en komt in de herinnering 

terecht van Marten Vilijn. Hier ziet hij voornamelijk dat Hagrid de schuldige was, dit 

blijkt later in het boek niet zo te zijn, het was een valstrik. 

 

Op een gegeven moment raakt Hermelien ook versteend, als Harry en Ron haar gaan 

bezoeken in het ziekenhuis van Zweinstein vinden ze in haar vuist een papiertje. Na 

wat wroeten hebben ze het papiertje er uit, op dit papiertje staat informatie over een 

basilisk. Hermelien was er namelijk net achter gekomen dat dit het monster was. 

 

Als Ginny Wemel dan ook nog is verdwijnt slaat de paniek toe. Wanneer Smalhart 

denkt alles te kunnen zegt hij dat hij weet waar de ingang is en dat hij het meisje zou 

redde. Echter, wanneer Ron en Harry naar zijn kantoor gaan die avond om te 

vertellen dat ze denken te weten waar het is en wat het monster is, is Smalhart z’n 

spullen aan het pakken. Hij wil vluchten. 

 

Wanneer ze hem meesleuren komen ze uiteindelijk uit in de geheime kamer. Als 

Smalhart hun geheugen wil wissen pakt hij Ron’s staf (de gebroken) en doet de 

geheugenverlies spreuk. Omdat Ron’s staf gebroken is gaat de spreuk op zichzelf, 
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waardoor Smalhart z’n geheugen kwijt raakt. Ook door de explosie vallen stenen tot 

een soort muur. Ron en Smalhart aan de ene kant, Harry aan de kant van de kamer. 

 

Als Harry doorloopt naar de kamer vind hij Ginny die bijna dood is op de natte 

vloer. “Ginny wees niet dood, alsjeblieft!” Is wat hij zegt. Nadat hij dat zei komt 

Marten Vilijn aanlopen, omdat Harry denkt dat hij goed is vraagt hij om z’n hulp. 

 

Wanneer hij geen hulp geeft, en de staf van Harry heeft afgepakt, komt Felix, de 

feniks van Perkamentus, een hoed brengen. Tot Harry’s verbazing zit er niks in de 

hoed. 

 

Dan laat Marten Vilijn zijn complete naam in de lucht verschijnen, dit verschuift hij 

tot: Ik ben heer Voldemort. (In het Engels klopt dit alleen. In het Engels kan je 

namelijk: Tom Marvolo Riddle veranderen naar I am lord Voldemort) 

 

Dan moet Marten lachen en roept hij de basilisk op. Net voordat Harry wordt 

vermoord steekt Felix in z’n ogen, waardoor de basilisk niks kan zien en dus ook 

niemand kan doden met z’n ogen.  

 

Nadat Harry is ontsnapt van de basilisk, en hem ook heeft vermoord (Maar zelf gif 

van de basilisk tand in z’n arm heeft zitten waardoor hij dood zou gaan) gaat hij naar 

Ginny. 

 

Net voordat het te laat is pakt Harry het dagboek van de grond en steekt erin met de 

giftige tand. Hierdoor vermoord/vernietigd hij Marten Vilijn, daardoor komt Ginny 

weer tot leven. 

 

Echter, omdat Harry het gif in z’n lichaam heeft, zou hij wel dood gaan. Dan komt 

Felix naar hem toe en laat tranen vallen op de wond. De tranen van een feniks zijn 

helend, en dus blijft Harry leven. 
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Personages 
 

HARRY JAMES POTTER 

Harry is de hoofdpersoon van het boek. In het boek dat ik heb gelezen is Harry 12. 

Harry is geboren op 31 Juli 1980. Harry is een halfbloed, zijn moeder is dreuzeltelg en 

zijn vader een volbloed. Harry zit in het Zweinstein huis Griffoendor en is zoeker voor 

zijn huis’ zwerkbal team. Zijn beste vrienden zijn Ron Wemel en Hermelien Griffel. 

In het boek word Harry omschreven met heel erg warrig haar, dat magisch snel 

aangroeit en met groene ogen. Harry draagt de oude kleren van zijn neef, Dirk 

Duffeling, die veel te groot zijn. Dirk is namelijk best dik. Hij draagt de oude kleren 

van hem, omdat zijn oom en tante (Herman en Petunia Duffeling) geen nieuwe kleren 

voor hem willen kopen. Hij draagt een ronde bril.  

Harry is beroemd door de litteken op zijn voorhoofd, die de vorm heeft van een 

bliksemschicht. Hij is bekend sinds zijn 1e omdat hij de aanval van Voldemort heeft 

overleeft, waar zijn beide ouders bij zijn omgekomen (Waarom hij is opgegroeid bij de 

Duffelingen en sliep in een trapkast). Hij heeft dit overleefd door de opoffering van 

zijn moeder, hierdoor heeft hij echter wel het litteken gekregen. Door deze gebeurtenis 

is hij bekend. Feitje die weinig mensen weten: De vorm van het litteken is de vorm die 

je met de staf doet als je deze spreuk wil gebruiken. Namelijk ‘avada kedavra’ 

 

HERMELIEN JEANINE GRIFFEL 

Hermelien is ook een van de hoofdpersonages. Hermelien is dreuzeltelg, wat betekent 

dat beide haar ouders dreuzels zijn en Hermelien zelf magisch. Ze is geboren op 19 

September 1979. Ze zit net als Harry in het huis Griffoendor. 

Hermelien word in het boek beschreven met ontploft haar en grote voortanden. 

Hermelien is zelf heel slim en houdt erg veel van lezen. Ze haalt altijd de hoogste 

scores van de klas, en heeft bijna overal antwoord op. Ze probeert altijd de domme 

ideeën van Harry en Ron tegen te houden, maar als ze het doen dan helpt ze.  

Zonder Hermelien zou Harry nooit, in de steen der wijzen, de steen kunnen redden.  

 

RON (RONALD) VIRUS WEMEL 

Ook Ron is een van de hoofdpersonages. Ron is een volbloed, en is de jongste broer 

van de familie Wemel. Ook Ron zit in Griffoendor. Ron heeft nog 5 oudere broers: 

Fred, George, Percy, Charlie en Bill. Ook heeft hij nog een jonger zusje, Ginny. Ron is 

geboren op 1 maart 1980. 
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Ron word in het boek beschreven met een lange neus, vuur rood haar en heel veel 

sproetjes. Hij is heel loyaal en staat altijd klaar voor zijn vrienden. Omdat Ron volbloed 

is, en dus is opgegroeid in de wereld vol magie, weet hij heel veel erover. Sinds Harry 

en Hermelien zijn opgegroeid in de dreuzel wereld, moeten ze nog veel leren. Dit is 

dus 1 ding waar Ron meer over weet dan Hermelien!  

De Wemels hebben niet veel geld, daarom krijgt Ron altijd tweedehandsjes van zijn 

broers. Ook is Ron als de dood voor spinnen. 

 

GINNY (GINEVRA) MOLLY WEMEL 

Ginny is het jongste zusje van de familie Wemel, en ook het enige meisje in de familie 

naast Molly, de moeder van de familie. Ginny is geboren op 11 Augustus 1981. Ze zit 

in het huis Griffoendor. 

Ginny heeft net als alle Wemels vuur rood haar en veel sproetjes. Ze is verlegen, maar 

alleen in de buurt van Harry. Ze is wat eigenwijs en is wel stoer. 

 

DOBBY DE HUIS-ELF 

Dobby is de huiself van de familie Malfidus. Hij is geboren op 28 juni, het jaar is echter 

onbekend. 

Hij is omschreven als een klein wezen met grote vleermuis achtige oren en grote 

groene ogen met de grote van een tennisbal. Hij draagt een oude en vieze kussensloop 

als kleding. Dobby is heel erg dapper, slim en schattig. Hij probeert alles om Harry 

van Zweinstein weg te houden. 

 

(DE HERRINERING VAN) MARTEN VILIJN 

Dit gaat over het verleden van Voldemort!! 

Marten Vilijn is geboren op 31 December 1926. Hij zat in het huis Zwadderich en 

draagt daarom ook een Zwadderich school uniform. Marten word omschreven als 

lang, knap en met zwart haar.  

Marten Vilijn heeft alle persoonlijk heden die worden omschreven bij het huis 

Zwadderich. Hij is dus ambitieus, sluw en vindingrijk.  
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GLADIANUS SMALHART 

Gladianus Smalhart word omschreven met golvend blond haar, helderblauwe ogen 

en draagt het liefst lila gewaden. 

Hij is de verweer tegen zwarte kunsten docent dit jaar op Zweinstein. Hij is best 

beroemd en veel meiden vinden hem geweldig, onder andere Molly Wemel en 

Hermelien Griffel. Hij steelt verhalen van andere tovenaren en heksen en maakt er 

boeken mee, waardoor het lijkt dat hij al die dingen heeft gedaan. Daarna wist hij het 

geheugen van die mensen zodat ze het niet kunnen vertellen dat hij dat niet heeft 

gedaan. Hij is zelf heel slecht in magie en heel klunzig. Hij doet alsof hij er heel goed 

in is en dat hij een ‘held’ is, maar mensen (behalve de mensen die fan zijn natuurlijk) 

vinden het irritant en dom. Het enige waar hij goed in is is de geheugen spreuk 

‘Amnesia Completa’. 

 

DRACO MALFIDUS 

Draco zit in het zelfde jaar als Harry. Hij zit in het huis Zwadderich en word 

omschreven als groot en slank, met stijl platina/wit blond haar en grijze ogen. Hij heeft 

een bleke huid en puntige trekken. Draco zou op zijn vader lijken. Hij speelt als zoeker 

in het zwerkbal team van Zwadderich. Mensen (die niet van Zwadderich zijn) denken 

dat Draco de erfgenaam van Zalazar Zwadderich is. 

 

JAMMERENDE JENNY 

Jammerende Jenny is een geest die leeft in Zweinstein. Er is jammer genoeg niet veel 

informatie over haar omschrijving. Ze is heel vaak verdrietig, ook is ze een 

buitenbeentje. Ze is vermoord door de Basilisk, daarom is ze een belangrijke 

aanvulling voor dit boek. Doordat Harry en Ron hiermee zeker wisten dat het monster 

een Basilisk was, nadat ze het briefje van Hermelien hadden gevonden, wisten ze hoe 

ze konden zorgen dat ze levend bleven als ze Ginny zouden redden zonder te worden 

vermoord door de Basilisk. 
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Plaats en sfeer 
 

PLAATSEN 

Het boek begint bij de familie Duffeling, hier is Harry opgegroeid en leeft hier dus ook 

als hij niet op Zweinstein is. Echter, in hoofdstuk 3 ontsnapt hij uit het huis met hulp 

van Fred, George en Ron, en gaan ze naar het Nest (The Burrow – huis van de Wemels).  

Daarna gaan ze naar de Wegisweg toe voor schoolspullen, hier raakt Harry eerst 

verdwaald na het verkeerd uitspreken van de Wegisweg met het gebruiken van 

Brandstof (Floo Powder). Hij komt dan terecht in de verdonkeremaansteeg. Als hij 

weer in de Wegisweg is ontmoet hij Gladianus Smalhart. 

Op Zweinstein zelf speelt het grootste gedeelte zich af, het word omschreven als 

historisch, magisch en prachtig.  

 

“Dit kasteel is een bolwerk van oeroude magie.” Albus Perkamentus 

 

Ook een belangrijke plaats van het verhaal is de badkamer/wc van Jammerende 

Jenny. Hier word bijvoorbeeld de wisseldrank gemaakt, maar ook is hier de ingang 

naar de geheime kamer.  

En dan heb je natuurlijk nog de geheime kamer, het boek lijd naar het moment dat ze 

de geheime kamer ontdekken, daarom is dit ook zeker een belangrijke plaats. Je komt 

de geheime kamer in door sisselspraak te spreken bij de wasbak met de kraan die een 

slang erop heeft staan (de kraan zelf doet het ook niet.) Daarna ga je door een tunnel, 

wat eigenlijk de Leidingen zijn van Zweinstein. Als je uit de tunnel komt en doorloopt 

kom je uit in de geheime kamer. 
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Sferen 

De sferen in het boek verschillen door mate van de omgeving. Bij de Duffelingen vind  

ik de sfeer heel gespannen, dit komt doordat Harry vrij weinig vrijheid krijgt en word 

opgesloten in z’n kamer wanneer ze erachter komen dat hij helemaal geen magie mag 

gebruiken buiten school. 

 

 

 

 

 

 

In het nest vind ik de sfeer heel gezellig, hoe het word omschreven kan ik zelfs een 

geur ruiken die ik denk die daar hangt. Het klinkt misschien heel gek, maar als ik een 

stuk lees die over die plek gaat ruik ik kaneel, net gebakken koekjes, bloemen en frisse 

lucht. Dit word echter niet gezegd in het boek, maar zo beeld ik het me in en kan ik 

het daadwerkelijk zonder dat ik er bij na denk/dacht ruiken. 

Zweinstein lijkt me heel gezellig, ook al is het in dit boek een beetje gespannen (vooral 

onder de docenten) door de geheime kamer en de versteenden. Maar over het 

algemeen lijkt het me daar gezellig. 

De geheime kamer lijkt mij een beetje droevig. Het is er nat en nou niet bepaald vrolijk. 

Er gebeuren ook niet hele leuke dingen aangezien een herinnering van Voldemort- 

Harry wil vermoorden met hulp van een Basilisk, en er een meisje (Ginny) bijna dood 

is omdat ze Marten/Voldemort de kracht geeft weer tot leven te komen. 

  



PAGINA 14 

Tijd 
 

WANNEER SPEELT HET VERHAAL ZICH AF 

Het verhaal speelt zich af in 1992, en in de herinnering speelt het zich af in 1942. De 

tijd is echter niet in het boek aangegeven, maar als Harry in 1980 is geboren en 12 is in 

het verhaal zou het dus 1992 zijn. De herinnering is precies 50 jaar voor Harry’s tijd, 

wat dan dus 1942 zou zijn geweest. 

 

VERHAALLIJN 

Het verhaal gaat in chronologische volgorde, behalve dat je in hoofdstuk 13 de 

herinnering van Marten Vilijn hebt. 

Het verhaal duurt net wat langer dan een schooljaar. 

  



PAGINA 15 

Probleem en afloop 
 

Het belangrijkste probleem van de hoofdpersoon (Harry) is dat de geheime kamer 

weer is geopend. Omdat Harry tijdens de duelleer-club van Smalhart sisselspraak 

spreekt denken mensen dat hij de erfgenaam is van Zwadderich, vooral omdat 

Zwadderich ook een sisselspraak was. In de magische wereld is het ook zeker geen 

goed teken als je dat kan. Ook is Harry net telkens op de verkeerde plek tijdens een 

aanval waardoor mensen hem verdacht vinden. Uiteindelijk moet/wil hij er achter 

komen wie de erfgenaam van Zalazar Zwadderich is zodat mensen hem geloven en 

dat dan de aanvallen ook zullen stoppen. 

Het boek heeft een goed einde omdat de erfgenaam van Zwadderich (Marten Vilijn) 

word vernietigd, omdat de versteenden weer ‘tot leven’ zijn gebracht, er geen 

aanvallen meer zijn, omdat Dobby bevrijdt is, en omdat Ginny Wemel weer veilig is.  

  



PAGINA 16 

Thema 
 

Het onderwerp van dit boek is de geheime kamer. Het thema dat ik denk dat bij dit 

thema past is fantasie, spannend en mysterieus past.  

Dit denk ik omdat het een fantasie wereld is vol magie (Jammer genoeg fictie dus     ), 

er best spannende stukjes in het boek zitten en omdat het eigenlijk een heel mysterie 

is tot de laatste paar hoofdstukken, wat dus ook spannend is omdat je niet weet wat 

er gaat gebeuren. 

 

  



PAGINA 17 

Schrijfstijl 
 

Als ik kijk naar de schrijfstijl van het boek en J.K. Rowling in het algemeen vind ik het 

Creatief, fantasierijk, makkelijk maar je moet er wel oké voor kunnen lezen. Wat ik 

daarmee bedoel is, zeker voor jongere kinderen (basisschool tot groep 7 ongeveer), dat 

je er wel oké voor moet kunnen lezen om het verhaal compleet te kunnen snappen. 

Sommige verhalen van J.K. Rowling hebben lastige stukjes, hoewel ik dat mee vind 

vallen bij de Harry Potter boeken en de kinderboeken die ze schrijft. De alineas zijn 

fijn ingedeeld, vooral als er een gesprek gebeurt. 

 

 

 

  



PAGINA 18 

Mijn mening over het boek 
 

Ik vond het boek echt heel leuk om te lezen, ook omdat ik een enorme Harry Potter 

nerd ben. Ik heb het boek in een week gelezen, puur omdat ik niet kon stoppen met 

lezen, en al helemaal niet in het midden van een hoofdstuk. Zelf ben ik niet zo van 

lezen, behalve als het een boek is dat ik echt heel leuk vind.  

Ik vind de schrijfstijl fijn o  te lezen, en het is op sommige stukken ook weer spannend. 

Zelf ben ik nu alle boeken aan het lezen, en ik moet toegeven, het zijn de beste boeken 

die ik ooit heb gelezen. J.K. Rowling heeft een aparte, geweldige fantasie waarvan je 

denkt, hoe komt ze er op?!  

Als je mij 2 jaar geleden had gevraagd ‘Wat vind je van Harry Potter?’ of  ‘Ga anders 

is Harry Potter lezen!’ zou ik het nooit zo leuk hebben gevonden, en zou ik al helemaal 

niet de boeken gaan lezen, maar ik ben zo blij dat ik ben begonnen met Harry Potter, 

zowel de films als de boeken.  

Het boek sleurt me eigenlijk mee in het verhaal en ik zie dan ook alles voor me. Het is 

alsof het boek me opzuigt, net zoals Harry in het dagboek van Marten terecht kwam. 

Ik raad dit boek zeker aan- aan iedereen, zowel kinderen als volwassenen. Het zit vol 

met fantasie en grappige dingen. Maar ook spannende en mysterieuze dingen. Het 

boek lijkt misschien heel dik, maar als je er eenmaal in zit valt het echt mee met hoe 

lang het duurt.  

Het boek heeft ook grote hoofdstukken wat ik zelf heel fijn vind, zo zijn er meer details 

en heb je een excuus langer te lezen! 

 


