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IN GEVANGENSCHAP 
 
Alles kan theater worden. Zelfs de meest gewone dingen. Wat doe jij als je binnen moet blijven? 
 

EERKE: SAMEN MET MIJN ZUSJE EEN HARRY POTTER MARATHON KIJKEN 
 
 

EEN ECHTE HUFFELPUF 

 
Zaterdagavond laat. Op een zetel zitten COLLETE (17 jaar) en haar zusje EMMA (10 jaar). COLLETTE 

heeft een jogging aan en een oversized LEVIS hoodie aan. EMMA ligt half onder een dekentje en heeft 

een onesie aan van een zebra. Ze ligt te slapen op de schouder van COLLETE. Haar mond is open.  

 
COLLETE: Huffelpuf. Dat vindt ze zelf. Dat ze een Huffelpuf is. Dat was een van de eerste dingen die 

ze zei na de eerste film. “Volgens mij ben jij een Ravenklauw en  ben ik een Huffelpuf.” Ik 

dacht even na en knikte. “Ja, jij bent zeker een Huffelpuf.”, zei ik. Ze lachte met een halve 

lach. Zo’n lach die je ogen niet haalt, omdat hij halverwege je gezicht blijft steken door 

teleurstelling. Zij dacht dat ze een Huffelpuff was omdat ze niet zo slim was als ik…  

 

 COLLETE kijkt naar haar slapende zusje een haalt een hand door haar. EMMA draait zich 

in haar slaap en legt zich anders tegen COLLETTE aan. 

 

Ik lees graag. Heel graag. Mijn slaapkamer staat vol met boeken. Ik ben samen met 

Hermelien, Ginny en Cho Chang opgegroeid. Ik heb alle boeken zeker vier keer gelezen. 

Mijn zusje niet. Die heeft alleen de films gezien.  

 

 EMMA word bijna wakker. COLLETE kijkt naar haar zusje. 

 

 Moet ik hem uitzetten? 

 

 EMMA murmelt wat en draait zich en valt weer in slaap. 
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 Toen Emma zes werd moest ze leren lezen. Ze had er zo naar uit gekeken. Eindelijk zou 

ze, net als haar grote zus, zelfs boeken kunnen lezen. Ze begon eraan met een passie en 

wilskracht die iedereen verstelt deed staan. Maar… het bleek dat moeilijker dan gedacht. 

De boeken, mijn boeken, waar ze eerst zo naar uitgekeken had, werden langzaam haar 

vijanden. Eerst dachten we dat het aan haar ogen lag. “De letters dansen zo over het 

blad.”, had ze gezegd. Maar na een leesbril bleek dat het probleem niet te zijn… Dyslexie. 

Vrij zwaar. Voor ons was het allemaal duidelijk. Voor haar niet. Zij vond zichzelf dom… 

 

 COLLETTE zet de tv iets zachter en kijkt naar EMMA. 

 

 Maar dat is ze niet. Ze is zacht en lief. Ze werkt eindeloos hard is en geduldiger dan ik ook 

ooit zal zijn. Ze is de echte Huffelpuf. (ze staat op, zet de tv uit en maakt EMMA wakker) 

 

Kom, we gaan naar bed. 

 

 


