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‘Isa’s Droom’ door Marco Kunst (12+)
Onze cultuurspecialist Adeline van Lier las het boek 'Isa's droom' 

Wat een prachtig boek! In één ruk uitgelezen! Wat een knap boek 
ook van deze schrijver Marco Kunst. Het is een fantasy-verhaal, 
maar ook een coming-of-age roman en een knappe allegorie over 
het innerlijk van de mens.

Stel je voor: je bent 15 en doet mee aan zoiets als Idols en gaat 
grandioos op je bek met een jurylid dat zegt: “…jij klopt gewoon 
niet. Ik gelóóf je niet”.
Maar wat als die zangdroom een obsessie is geworden? Als je je 
haar verft (blond), jezelf uithongert en jezelf de naam Alysha (de 
grote Ster)geeft? Dan kan je behoorlijk wanhopig worden. En dat 
wórdt Isa. In een vlaag van drama neemt ze de slaappillen van 
haar moeder in en belandt in een coma.

Voordat ze beseft wat er gebeurt, belandt ze daarmee ook in haar 
‘Binnenland’, haar innerlijk, haar zélf… en daar ontmoet ze haar 

overleden broer Seb in de vorm van een Nagedachtenis en zichzelf als 7-jarige Ies, een 
vrolijk Zelfbeeld. Ze zit op een eiland omspoeld door de Zee van Tijd en er heerst paniek! 
Alles is aan het verdrogen, verschralen en verdwijnen: het water rondom het alziend oog is 
leeg qua zintuiglijke waarnemingen en de vissers vangen bot, de motorische jungle ligt stil en 
de geestgronden en akkers zijn dor, daar waar herinneringen en indrukken groeien, want de 
levensstroom is door een dam afgesloten… De wonderschone Alysha, haar obsessieve 
hersenschim, is hier de baas en die wil alleen maar roem en rijkdom. Het gemaal zal alles 
verdrogen en Isa zal sterven. Die dam moet weg! Anders zal ze niet kunnen terugkeren naar 
het ‘Buitenland’, het gewone leven!

Wat volgt is een spannend avontuur door het Binnenland van Isa. Ze ontmoet Mantra’s, 
Intriges, Zelfbeelden, het Drongeland (voor verdrongen zaken die haar als nachtmerries 
achtervolgen), Mors (haar eigen dood), ze reist door Apatia en Lethargie en maar heel 
langzaam dringt tot haar door dat alles in die Binnenwereld zijzélf is en dat ze er ook invloed 
op kan uitoefenen…

Marco Kunst heeft wel een jaar gewerkt aan het kloppend en helder maken van zijn 
allegorie, zijn metaforische Binnenland en ik vind dat hij het fantastisch gedaan heeft. Vaak 
moet je even ophouden met lezen om de betekenis van de metaforen tot je door te laten 
dringen.
Marco Kunst bedacht een schat aan taalvondsten en symbolen en er valt ook genoeg te 
lachen. Kinderen van 12 kunnen dit boek aan, maar zullen misschien nog over bepaalde 
zaken heen lezen. Dat geeft niets, want ook als avonturenboek is het niet te versmaden.


	http://opvoedendoejezo.kro.nl/uittips/0813_isasdroom.aspx#
	‘Isa’s Droom’ door Marco Kunst (12+)
	Onze cultuurspecialist Adeline van Lier las het boek 'Isa's droom' 


