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Harry Potternacht: duister spektakel op Kasteel Heeswijk 
 

De start van de verkoop van het laatste boek in de Harry Potter reeks, zal letterlijk in 

middernachtelijke nevelen gehuld zijn. Kasteel Heeswijk, eenmalig omgedoopt tot 

Zweinstein, is op vrijdag 16 november 2007 de gedroomde locatie voor een 

spectaculair ‘begin van het einde’. De Nederlandstalige editie – Harry Potter en de 

Relieken van de Dood – ligt om klokslag 00.00 uur in de handen van een (nog geheim 

te houden) prominent Potter personage. In een wolk van rook en vuur zullen de 

deuren van de Wapenzaal op dat exacte tijdstip openzwaaien en is het boek daarop 

gedurende drie kwartier te koop. 

 

Het is de ontlading van een vanaf 22.00 uur (ontvangst) die avond opgebouwde 

magische spanningsboog, die natuurlijk begint op perron 9¾ en eindigt met het 

bemachtigen van het felbegeerde literaire relikwie. Het boek is bij deze gelegenheid 

uitsluitend te koop op vertoon van een van tevoren verkregen gratis kaart.  

De kaarten zijn verkrijgbaar bij Bek Boeken (Hoogstraat 5-7, Veghel) en Kasteel 

Heeswijk (Kasteel 4, Heeswijk). 

 

De ambiance van het kasteel is deze nacht te vergelijken met die geschetst in de 

wonderlijke (tussen)wereld van Harry James Potter, die geboren werd op 31 juli 

1980, althans zo fantaseerde schrijfster J.K. Rowling. Fakkels markeren de oprijlaan, 

Hedwig de uil staart de bezoekers aan vanaf een plekje direct na de poort en duistere 

muziek vult de ruimte. Op de binnenplaatsen staan vuurkorven en rookpotten. 

Opmerkelijke en herkenbare personages uit de boeken treden af en toe uit het donker 

en zijn bijna tastbaar. Zo staat u wellicht oog in oog met professor Severus Sneep, 

moet u even slikken bij het zien van Hermelien Griffel of doet u een stapje opzij voor 

de kolossale Hagrid. Mocht u ongewild Heer Voldemort (oh nee, toch zijn naam 

genoemd!) tegen het lijf lopen, ontdoe hem dan van zijn toverstaf met een simpel: 

“Expelliarmus!” 

 

In de verschillende ruimtes van Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-

Pocus (Het Koetshuis) wordt van 22.30 uur tot 23.45 uur creatief geëxperimenteerd 

met toverdrankjes, wordt u ingewijd in zowel de kruiden- als de runenleer, oefent u 

zich in de kunst van het geheimschrift en wordt er hartstochtelijk geknutseld met 

toverhoeden, kijkdozen en kleurplaten. Van aardser gehalte zijn de warme chocomel, 

de glühwein, koffie, thee maar ook de zoete en hartige lekkernijen die de hele avond 

in een vingerknip verkrijgbaar zullen zijn. 

 

Om 23.45 uur gaan de klaslokalen dicht en wordt het afsluitende deel in de Harry 

Potter boekenreeks gepresenteerd, waarna de deuren van de Wapenzaal om precies 

middernacht in één huiveringwekkend moment open zullen barsten. “Lumos 

maxima!” (zorgt voor een zeer fel licht uit de toverstaf). 
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                                                         (tekst©Floris Sartorius) 


