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Harry Potter en de Steen der Wijzen 

 

Toen Harry nog een baby was, zijn Harry’s ouders vermoord door een de tovenaar wiens naam niet 

genoemd mag worden. De goede tovenaars zorgen dat Harry bij zijn oom, tante en neefje gaat 

wonen. Harry hoort er eigenlijk niet zo bij. Hij slaapt in de bezemkast onder de trap. Zijn neefje kan 

het niet laten hem de pesten en hij moet allerlei vervelende klusjes opknappen voor zijn vreselijke 

oom en tante. Dan vlak voor zijn verjaardag ontvangt Harry een brief. Deze brief is van Zweinstein, de 

Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus.  Zijn oom en tante willen niets van tovenarij weten en 

vernietigen de brief. Maar de brieven blijven komen. In de nacht dat hij 11 jaar wordt, verschijnt er 

een zeer grote man op een motor. Die komt hem halen. Hij komt erachter dat hij voorbestemd is een 

tovenaar te worden, net als zijn ouders. Zijn oom en tante hebben dit altijd voor hem verzwegen. Na 

een wilde rit op de motorfiets beginnen Harry’s avonturen.  Zal hij een goede tovenaar worden? 

Dit boek is het eerste in een lange reeks over Harry Potter. Het boek leest vlot vanwege de schrijfstijl. 

Je kunt het niet neerleggen. Het is spannend en er zit veel humor in.  Je wordt in het verhaal gezogen 

en het is alsof je er zelf bij bent. Het is een en al avontuur en tovenarij. Het zit vol sprookjesachtige 

dingen en magie, maar is toch van deze tijd.  Over toverdrankjes, spreuken en bezemstelen. Het 

spannende zwerkbal. Wie is goed en wie is slecht? Wie kun je vertrouwen en wie niet? Wanneer je 

dit boek uit hebt, kun je niet wachten om aan het volgende te beginnen.  Het is geschikt voor jong en 

oud. 

Joanne Rowling werd geboren in 1965. Al heel jong begon zij met schrijven. Tijdens een treinreis 

tussen Manchester en Londen bedacht ze Harry Potter. De Harry Potter-boeken zijn vertaald in 69 

talen en er is berekend dat de verkoop ervan ruim 8 miljard dollar moet hebben opgebracht. 

Joanne Rowling is heel rijk geworden van Harry Potter. Er zijn zeven boeken en ze zijn allemaal 

verfilmd. Het laatste boek zelfs in twee delen. Rowling heeft veel prijzen gewonnen.  Sinds 2012 

schrijft ze ook voor volwassenen. 

Een compliment wil ik geven aan de vertaler Wiebe Buddingh’. Vertalers blijven meestal 

onderbelicht. Deze vertaler is er in geslaagd de humor, die Rowling door het verhaal heeft 

gevlochten, te vertalen naar Nederlandse humor. Dit is zeer knap gedaan. 


