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Isa's droom 

 

Dit fantasyverhaal voldoet aan de kenmerken daarvan: er is een held en er zijn helpers, die een 

queeste ofwel bestemming moeten vervullen. Het gaat om de strijd tussen goed en kwaad, er zijn 

magische voorwerpen en wezens, en het speelt in een fantasiewereld. 

Maar Isa's droom is een ander soort fantasy dan je op basis van deze kenmerken zou verwachten. 

De held is Isa, een meisje van ongeveer zestien; haar helper is haar overleden broer, en een jonger 

Zelfbeeld, de zevenjarige Isa. De queeste is de zoektocht naar haar eigen ik, naar wie ze echt is.  

Het goed en kwaad, dat is ze allebei zelf, en de voorwerpen en wezens zijn producten van haar 

eigen geest. En de omgeving waar zich haar avontuur afspeelt is haar innerlijke wereld, het 

Binnenland. 

 

Het verhaal begint in het Buitenland, al weten we dan nog niet dat het zo genoemd zal worden... 

Isa is teleurgesteld na een afwijzing in een talentenjacht, en slikt impulsief een aantal slaappillen. 

Ze raakt bewusteloos, en terwijl ze comateus in het ziekenhuis ligt, beleeft ze een fantastisch 

avontuur in haar eigen innerlijke wereld. 

Ze ontmoet haar overleden broer Seb, die haar zal begeleiden naar de dam, die als blokkade 

gebouwd is door Alysha (!). Isa moet de dam opblazen, want de levensstroom droogt op. Onderweg 

ontmoeten ze Mantra's, Intriges, Zelfbeelden en nog veel meer wezens, en Isa ontdekt steeds meer 

over zichzelf. 

 

Marco Kunst heeft een spannend fantasyverhaal geschreven dat eigenlijk ook een coming-of-

ageroman is. Een avontuur met een boodschap, voor wie dat ook nog even mee wil nemen. Een 

boek dat je in tweestrijd brengt, want terwijl je eigenlijk niets anders wil doen dan doorlezen, wil je 

ook af en toe even tot je door laten dringen wat de betekenis is van wat je leest. Het verhaal is 

namelijk ook nog een allegorie, en zit dus vol symbolen. 

En dan de humor! Prachtige vondsten zitten er in, het zou me niets verbazen als ook de schrijver af 

en toe heeft zitten schateren... ik wel in ieder geval! De motorische jungle!! De taal van Sentirus, 

genieten! Onnavolgbaar... Ieder wezen heeft een eigenheid, en er zit zoveel in dat ik waarschijnlijk 

niet eens alles herkend heb. Wat te denken van een waakhond met drie koppen die Cerebrus heet... 

en dat is geen tikfout! 

Nou ja, ik ben dus laaiend enthousiast, en ik wil meer... 
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