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Recensie

'The House of S$wffisargn
Geschrwen
door
Paticia Selbert

NH.

ro

lln een CuraFose auteur in het
Eng€ls.Op 'The
House of Six
Patrici.
Doors' werd ik
Sdb.rl
attent gemeakt
door Olgrite Ro.
jer, die ik nog r?n
uit de ichoolbankenketr efl di€ aI
viifefldertig iaar lit€retuu$,etenrduppen docecrta:o de Americen
UniveBity in Washington.The
Hou8eofsix Doors.eenhndhuis
aan de westzijdevan onr eiland.
Naat de bescbrijvingdeedhet mij
het meestdenlen aanlandhuis
San Nicolas,hoew€ldat in mijn
jeugdiarenrood was,en het landhuis uit Selbets boek kobaltblauw.
Voorwaar.eenmii onbekende
kleur voor landhuizen in die tijd.
Drie dubbeleop€nrlaand€shutter'
ileweo aanih zeekant€tr het
hufu, en drie aan d€ voorkant De
ilrie deurenaan de ze€kantom
dankbaarheid,wiisheid en meel€vendheidl,imd te late4 er de

Op zoekn..r eengoedcba.n en geluk reizenmo€deren d€ twee dochtersin een oude Fordcalaxie near
Calibmid. De auto dient de eersiewekenook als hris.

ken !"n hrjs en famileafgenomen
wordl ell rngeruild voor en onz+
lere to€komsten eenslaapplaats
op de achterbanl €n eenauto.
Mo€derleeft ir eenesotedsche
w€reld,laatzich lei,,,-=.'lE@

geerdebaanhiigt in een ziekenhuis en da.i keihrd rerk om
haar tlree kinderen dat te geven
wat zij gemist heeft. Serenaen
Hendrika worden in een
sneltreirvaart volwassen.maar hebbente

bruikkomr dan ook tor rijpins,
namte Serenaouder wordt. Een
mo€iliike opgav€lijk me dat, je
taalgebruifa-anpassenaande
se;tetjke onh;kketins !a je
hoofdpersoon.
rk;d het iammer dat niet

berigheid,onachr
heid.
Patriciaselb€rt
verhuisdebegin
jaren'7o ven Cluatao naa! Califomie
haar verhaalvoor een
groot d€€lautobiogra6sch is. D€ moed€r
van SereDa- de laaBte
is de hoofdpersoonen
v€rtelster\an het ve!haal - verhuist met twee
rrarlhaer dochtersnaar
de Veienigde sraEn, in
de hoop daare€nvoorspoediglevenop t€ bouwen, na het opbrekenvan
h:ar gezinop Cuiatao.
Het is haar niet voor de
wind gegaan.Eerderprobeerdeze in Colombia,
waar ze oorspronkelijk
vandaankwam, een goudmijn te kopen en te exploiteien, meiwernrgsuccesen
tot groteellendevan har
gezin.Op zoeknaer een
goedebaanalsverpleegster
en wat geluk reizen moeder
en de tw€e dochtersHendiiki
en Serenain eenoude Ford
Galaxienaai Califomi€. De Ford
Galaxiedient het drietal de eerste
weken ook alshuis. Voor eenkind
ran dertien behoorlijk ingrijpend
als de wame, belchermendede-

gekozenis het \€rhaal tevenste
venellen vanuit de venchillende
belevingswerelden\"n Hendrit<a
en haar moeder.En \anuit die van
sandu, de 2r-iarig€ Hongaarse
jeugdliefile van Serena.Het had de
roman me€r invalsho€kengegeven
en PatriciaSelbertde mogeliikheid
gebodenme€r met taal te doen. De
waarneming€n\an het kind, dat
van de enev€rbazingin de ander€
idt, van de eneteleurstellingin de
andere,stapelenzich op en da.ronden onder de pader zijn veleherhalingen.De in
thologischte no€veryetjking met de Curacaose
men omstardigsup€rmarlctgeweldiggesorteerde
heid van een
verscheurdgezin, tunerikaansebiivoorbe€ld.Deze
vergelijking passeertmeerdere
een opge&ongen.onbekend
malen de rerue. Naar mijn mening
Iand en een
had de roman dan ook wel w:t
korter gemogendan de J2o bladzijden die hij telt. Een schriiverbed€r, het Iijk
ho€d€nvoor te veeltaal is de taak
ticket ro divan de editor en ik vind dat die hier
tekort geschotenis. More is lessMa dat
scMiven is schrappen.
Patricia
neemt niet w€g dat Patriciaselbert
Selbertge
bruikt simpe- eenven. .sendverhaalheeft ge'
schreven,eenbijzonder Curagaos
le taal, die
verhaal&t zich in Califomii afspeelt.Eenverhaaldar hopelijk zijn
het boek
weg zal vinden naar de curafaose
boekenliefhebber,maar ook naar
de Engelselitentuurlijsten En
afstuderendehavo en woleerlinBegrijpeliik
dat
ze
daarkomt.
gen.
voor gekozenheeft want serena,
die het verhaalv€rtelt,is 9 als ze in
TheHouseofsix Doots.
Miami aanl(omten spreek slecht
Partu;a Selben,Publishi g
Engels.ze is achttien a.lsze haar
bt the Seo,StaBorban, Califtmio
moederve aat en besluit op zichve*rijcbasr bij
zelfte gaanwonen waatmeede
roman ten einde komt. Het taalge- Mensing'sCamina&t
lijden onder het irre€le
velwachtingspatroon
ran hun moeder.Hendrila gaatuiteindelijk
terug nad Curapo
waar zij aan drugs t€n
onder gaat,en Serena
vindt, na e€n heftige
en te jeugdigelief'
desatrairc,haar
eBen w€9.

andetekant alg
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spidtuele gedachtes,terwijl
beidedochterswat stevigerop de
gond staan.
De roman speeltzich afin die
e€rstepaarjaren in Califomi€,
waar meder uiteindelijk de felbe-
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