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Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal/roman geschreven door Asa Lindenborg,
waarin zij beschrijft hoe het was om op te groeien bij haar vader Leif die een
alcoholverslaving had. Goed geschreven, eerlijk en ontroerend.

Over de schrijfster: Åsa Linderborg (1968) is een Zweedse historica en werkt als
journaliste. Ze schreef ook een reeks politieke debatboeken. Åsa heeft twee kinderen
Amanda en Maxim en woont in Zweden.

Korte beschrijving: Als Tanja, de moeder van Åsa, een andere man ontmoet en
haar gezin verlaat, is Åsa vier jaar. Ze blijft bij haar vader Leif in Västerås wonen. Leif
is metaalwerker en heeft een alcoholprobleem. Hij houdt van zijn dochter en probeert
haar zo goed mogelijk op te voeden. Åsa beschrijft in dit boek die jeugd, die vrijer was
dan die van menig leeftijdgenootje en op een bepaalde manier ook gelukkig, maar
ook chaotisch, vol geheimpjes en onzekerheden. Leif en zij zijn maatjes, maken
samen plezier, hebben gesprekken over communisme en socialisme. Maar als het geld
op is eten ze bij oma. Persoonlijke hygiëne is niet zo belangrijk. Vrije tijd gaat op aan
slapen en drinken. Åsa’s spaarpot wordt leeggehaald als er geen geld is, haar fiets
verkocht. Leif gebruikt steeds meer drank en raakt werkeloos. Åsa gaat zich schamen
voor haar vader, verlaat hem en gaat bij haar moeder wonen . Ze verbreekt bijna alle
contact met haar vader, kan ook slecht tegen zijn eenzaamheid. Uiteindelijk wordt
Leif als hij ruim 60 jaar is dood aangetroffen in zijn huis. Het sectierapport spreekt
over longoedeem, zware aderverkalking en een oude ontsteking in het
rechterborstvlies, terwijl zijn lever slechts licht vervet blijkt te zijn.

Wat viel op: Dat het goed is dat er familie en andere netwerken rondom vader en
dochter zijn, die ook een en ander kunnen opvangen. Dat het goed is om te lezen over
gelukkige herinneringen, naast andere herinneringen die er ook zijn. Op de achterflap
van het boek is te lezen dat Åsa Linderborg haar herinneringen aan hem opschreef als
‘eerbetoon aan een vader die weliswaar verre van perfect was, maar die haar toch het
belangrijkste van alles meegaf: zijn onvoorwaardelijke liefde.’ Daarbij valt op hoe
tragisch levens kunnen verlopen en ingewikkeld houden van kan zijn. Hoezeer een
alcoholverslaving dan ook roet in het eten kan gooien: vader en dochter voelen allebei
pijn en verdriet, willen eigenlijk meer met elkaar, maar zijn niet opgewassen tegen de
situatie. Daarbij gaat het boek voorbij schuld en schaamte en toont vooral spijt
omdat dingen gelopen zijn zoals ze zijn gelopen.

Citaten: Pag. 64: “Het geld was gauw op. We fietsten weer naar oma en opa, aten
daar en bietsten lall. Tijdens een kaal geschraapte zomer verkocht hij mijn blauwe
fiets, die ik van mama en Lasse voor mijn vijfde verjaardag had gekregen. Ik was er
weliswaar uitgegroeid, maar ik had geen andere en bovendien was hij van mij. De
fiets leverde vijftig kronen op, waarmee hij naar de drankwinkel ging. Een andere
keer verkocht hij mijn koekoeksklok aan Lola en was vol onbegrip toen ik aanspraak
maakte op het geld. Hij was in wezen geen gewetenloos persoon en wilde niemand
flessen of misbruiken, maar hij verkeerde vaak in zo’n benarde situatie dat hij rare
bokkensprongen maakte.”

Pag. 80: “Mama bracht mij een keer terug bij papa op een ochtend dat zijn vakantie



net was begonnen. Slaapdronken opende hij de deur, de nacht had hij doorgebracht
in de fauteuil. Hij was nog dronken en liep terug naar de stoel om verder te slapen. De
ochtendzon brandde op de parketvloer. Ik zat een poosje op de bank naar zijn
passieve lichaam te kijken. Hij zou daar vier weken blijven zitten. Wanneer het tijd
was om weer aan het werk te gaan, voelde hij een ongelooflijke teleurstelling.

Pag. 88: “Papa zorgde ervoor dat mijn berg schalen net zo hoog was als de zijne. Als
ik geluk had speelde hij even of hij de gastheer in Villa Asea was, met rokkostuum en
bekakte uitspraak: ‘Wil de juffroi nog een kreuft? Neu? Kan ik u dan misschien
verleiden tot een sigaar en een drankje?”
Recensie: Nog niet gevonden.


