
Geen fantasie in 'De laatste parade' (stelling) 
 
Chris: Ja, ik ben wel eens met je stelling. Maar toch vind ik het een geweldig 

boek. Omdat het boek geeft je een idee van de cultuur in Suriname. De 

gewoonte van de mensen en wat ze doen bij het begraven van een mens. 

 

Lore Malfait: Ik miste in dit boek een samenhang. De rode draad doorheen de 9 

kortverhalen is de dood, maar ik vond de verhalen zelf niet zo sterk, dit komt 

waarschijnlijk doordat de verhalen de waarheid moet volgen en dus kon de 

schrijfster haar creativiteit niet echt laten gaan. De schrijfstijl heeft dit voor mij 

niet kunnen goedmaken. Het was natuurlijk wel interessant om een inkijk te 

hebben in de Surinaamse cultuur, maar dit boek is niet bij mij blijven 

nazinderen. 

 

Sophie Bracke: Ik ga akkoord met de stelling, het boek heeft inderdaad een 

goede eenvoudige schrijfstijl, maar desondanks raakt het verhaal niet. De 

ongekende Surinaamse cultuur en het thema blijft wel hangen, maar door de 9 

korte verhaaltjes, wordt er geen grote verhaallijn gecreëerd en vind ik het 

moeilijk om me in te leven. 

 

Simon De Clercq: Ik ben ook akkoord met de stelling en met het feit dat een 

gebrek aan fantasie het boek niet per se slechter maakt. Ik vind echter wel dat 

een gebrek aan CREATIVITEIT het boek minder aangenaam om te lezen maakt. 

Ik vind namelijk dat er te weinig variatie is in het boek wat kortverhalen betreft, 

er zijn meerdere verhalen die bijna identiek zijn. 

 

Florence Verplaetse: De laatste parade is eigenlijk een bundel van 9 

kortverhalen, die allemaal met het thema 'de dood' te maken hebben. Het is zo 

dat je over dit thema niet veel kan fantaseren en dit heeft Ruth san a jong dan 

ook niet gedaan. Het boek leert je kennis maken met de Surinaamse literatuur, 

heel interessant aangezien deze erg verschillend is met de onze. Maar of dit 

boek nu een aanrader is is natuurlijk een persoonlijke vraag, mijn antwoordt 

hierop is neen. Omwille van de vele kortverhalen ontbreekt de noodzakelijke 

samenhang van een verhaal. 

 



Simon: Wat Brabants hier impliceert is dat een boek zonder fantasie bij 

voorbaat al minder is dan een boek met fantasie. Niets is minder waar. 

Geen fantasie betekent niet dat het per se verkeerd is; een schrijver kan juist 

kiezen voor fel realisme. Ruth San A Jong heeft dat gedaan en weet haar 

verhalen zo mooi neer te zetten dat het vermeende gebrek aan fantasie niet 

eens opvalt. Dat er voor een goed plot fantasie nodig is, is klinklare onzin. De 

gebeurtenissen objectief neerpennen kan al leiden tot een fantastisch plot. Elk 

verhaal in De laatste parade getuigt hiervan. 

 

Melissa Spitaels: Ik ben het deels eens met Lisa, die hier net onder reageerde. 

Het boek bevat misschien weinig/geen fantasie, maar ik denk niet dat dat hier 

nodig is. Er wordt een beeld geschetst van de Surinaamse maatschappij en 

cultuur en dat is gebaseerd op de realiteit, wat logisch is. Ik vond het vooral 

vervelend dat het negen aparte verhalen waren en geen aaneenhangend 

geheel. De thema's waren wel steeds in dezelfde lijn, maar de verhaallijnen 

niet. Het gemakkelijke - soms vreemde - taalgebruik kwam wel even goed uit 

na Post Mortem gelezen te hebben, maar op zich ben ik daar ook niet zo'n 

voorstander van. Het was eens leuk zo'n boek te lezen, maar ik mijn voorkeur 

gaat toch uit naar een boek waar één verhaallijn in verwerkt is. 

 

Lisa Peters: Er zit weinig fantasie in het boek, daar ben ik het mee eens, maar is 

het nodig om fantasie te hebben in een boek? Kan een boek niet gewoon mooi 

van zichzelf zijn zonder dat er fantasie in voor moet komen. Ik vind het 

persoonlijk een geweldig boek, ook omdat je een kijkje neemt in de Surinaamse 

cultuur waar ik zelf weinig van af wist. 

 

Françoise de Vrieze: Je krijgt wel een beeld van de Surinaamse cultuur maar 

verder vind ik niet echt iets speciaals aan het "boek" die volgens mij niet echt 

een boek te noemen is. Aangezien er geen echte plot in het verhaal is. De 

schrijfstijl vond ik gemakkelijk om te lezen, wat goed was. Maar soms werden 

er ook (opzettelijke) taalfouten gemaakt die ik niet zo geslaagd en gepast vind.  
 


