
Door Ilze Rike

Marion Bloem is bepaald geen onbekende 
in de auteurswereld. De inmiddels 52-jarige 
schrijfster is vooral bekend van haar boeken 
voor volwassenen, maar begon in de jaren 
zeventig met kinderboeken. 
Haar nieuwste boek, ‘Zo groot als Hugo’, is 
volgens de schrijfster zelf bedoeld voor jong 
en oud, maar vooral jeugd zal er veel plezier 
aan beleven. Behalve schrijfster is Bloem 
ook kunstenares en ze heeft het boek ruim-
schoots voorzien van illustraties. Ze gebruikt 
daarbij collages met foto’s, tekent een soort 
van polaroid-foto’s met eronder gekrabbelde 
opmerkingen over wat er te zien is, laat ‘his-
torische’ tekeningen zien. Behalve de krab-
bels onder de polaroids staan er ook nog her 
en der gedachten van de hoofdrolspeelster. 
En tussen dat alles door is de tekst van het 
verhaal gedrapeerd. Het speelt perfect in op 
de zapcultuur van de lezers, die zelf kunnen 
kiezen wat ze op een pagina het eerst beki-
jken/lezen. Terwijl het toch goed te volgen 
is doordat Bloem het lettertype van het ver-
haal consequent gebruikt en doordat op elke 
bladzijde de hoofdrolspeelster goed centraal 
staat. Door de opzet blijft het een verrassend 
boek, ook als je het vaker leest. Telkens zie 

je iets nieuws. Het 
verhaal gaat over 
de geadopteerde 
Lucie die graag 
leest. Ze gaat met 
haar oom Huig, die 
altijd boeken voor 
haar koopt, naar 
Slot Loevestein. 
Want een kasteel is 
volgens Huig net 
een boek: ‘Elke 

baksteen is een bladzijde’. Ze hebben het uit-
gebreid over het verhaal van Hugo de Groot 
die in een boekenkist uit de gevangenkamer 
van het kasteel werd gesmokkeld. Lucie 
ziet parallellen met haar eigen leven. Haar 
broertje heet Hugo, zijzelf zou wel zo veel 
boeken willen lezen als Hugo de Groot en ze 
is volgens haar moeder in een lucifer- doosje 
gevonden. Bloem zelf wilde de geschiedenis 
van Hugo de Groot alleen beschrijven, omdat 
‘het verhaal van een politieke gevangene en 
politieke vluchteling (helaas) nog steeds ac-
tueel is’. Ze deed dat op een manier waarop 
het aloude verhaal niet alleen in woord maar 
ook in beeld naar het heden wordt gehaald.
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