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De voorbereiding van dit boek begon nadat het project de
goedkeuring kreeg op de Algemene Diensten Conferentie van april 1977.
Oorspronkelijk werd gepland om een gezamenlijke biograﬁe van de twee
grondleggers uit te brengen. Toen, bij nader inzicht, bleek dat dit praktisch
niet haalbaar was, werd het duidelijk dat Dr. Bobs biograﬁe eerst moest
geschreven worden, vóór Bill W’s.
De kinder- en jeugdjaren van Dr. Bob speelden zich af op het einde van
de 19de eeuw. Zelfs met de zorgvuldigste opzoekingen, bevat deze periode
maanden en jaren waarbij sommige zaken slechts bij benadering kunnen
worden weergegeven, uit de herinneringen van enkele mannen en
vrouwen. Hoe ondramatisch deze herinneringen lijken, geven ze een
vluchtige kijk op zijn aangeboren karakter dat de gemeenschap van de
Anonieme Alcoholisten zou helpen vormen.
Aangaande Dr. Bob’s periode als volwassene – eerst als actieve en dan
als herstellende alcoholist – zijn er veel meer gegevens gekend. In de loop
van het onderzoek, groeide het boek uit van een biograﬁe tot de memoires
over de vroege AA-jaren in het Midden-Westen. Onze medestichter bevond
zich in dezelfde situatie als eender welk ander AA-lid; zonder de
gemeenschap en het programma, zou zijn leven slechts een kort verhaal
geweest zijn, met een tragisch einde.
Zowel de individuele als de meer uitgebreide geschiedenis,
ontplooiden zich gedeeltelijk van de AA-literatuur en archieven uit het AA
General Service Ofﬁce in New York – maar vooral van de persoonlijke
gesprekken met familieleden, vrienden en kennissen van Dr. Bob en met
leden uit de pionierstijd van AA in het Midden-Westen. De interviews
vonden niet alleen plaats in Ohio, met Dr. Bob’s geboortestreek Vermont,
maar ook in California, het D.C.-gebied, Florida, North Carolina, New York
en Texas. Het gedeelte met als titel ‘Sources (Bronnen)’ in de Engelstalige
versie, is zowel dienstig als voetnota’s en als bibliograﬁe en geeft de bron
en de beschikbaarheid weer van het materiaal waarnaar wordt verwezen.
(Dit is evenwel niet opgenomen in deze vertaling in het Nederlands.)
De interviews leverden een grotere weelde van historisch materiaal op
dan in één boek kan worden weergegeven; maar de volledige verslagen
bevinden zich nu in het AA-archief. De broederschap is dankbaarheid
verschuldigd aan allen die hun herinneringen met ons deelden.
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Dr. Bob
en de oldtimers
Een biograﬁe, met herinneringen aan de vroege
AA-jaren in het Midden-Westen

Anonieme Alcoholisten, door zijn eigen aard, kan niet zijn opgericht
door één persoon. De kern ervan is te delen. Daarom worden in de
gemeenschap, Bill W. en Dr. Bob altijd vermeld als de medestichters. Tot
hiertoe, volgens de meeste AA-leden, is de dokter uit Ohio minder goed
gekend dan zijn partner. Hij stierf in 1950, toen AA amper 15 jaar oud was.
Maar zijn invloed op het hele AA-programma is blijvend en grondig.
Dit boek probeert een zo volledig en gebalanceerd mogelijk portret te
schetsen van Dr. Bob – meestal met de woorden van degenen die hem
persoonlijk gekend hebben. De jonge man, die opgroeide in Vermont op
het einde van de 19de eeuw, werd een stevig drinkende universitair, een
medisch student, vechtend tegen zijn eigen opkomende alcoholisme, een
gerespecteerd geneesheer, een liefhebbend maar steeds minder
betrouwbare huisvader, en tenslotte een radeloze zieke alcoholverslaafde,
zonder hoop, tot hij een beursmakelaar uit New York ontmoette – Bill W.,
die dringend op zoek was naar een drinkebroer, om zijn eigen nuchterheid
te vrijwaren.
Beginnend bij Dr. Bobs laatste glas en de start van de broederschap,
raakt zijn verhaal verwikkeld – door onderlinge afhankelijkheid – met dit
van de eerste leden of pioniersgroepen in het Midden-Westen. Deze
ontwikkeling was zowel opwindend als tumultueus. Alleen met de
methode van vallen en opstaan leerde AA de juiste aanpak voor de
nieuwkomers; betrekkingen met de Oxford Groep werden onbehaaglijk; er
ontstond onenigheid over het schrijven van het Big Book, ﬁnanciën,
inmengingen van partners en minderheden in AA. Ondanks alles was Dr.
Bob een standvastige, centrale ﬁguur.
Het einde van het verhaal brengt ons terug naar de intensieve
persoonlijke beschouwing. Zelfs in zijn laatste levensjaren werd Dr. Bob
betrokken bij harde discussies en eventuele beslissingen die ver in de
toekomst, van AA wereldwijd, zijn sporen zouden na laten.
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