


OMSCHRĲVING VAN AA

“ANONIEME ALCOHOLISTEN” is een ge-
meenschap van mannen en vrouwen die hun
ervaring, kracht en hoop met elkaar delen
om hun gemeenschappelĳk probleem op te
lossen en anderen te helpen bĳ het herstel
van hun alcoholisme.

Het enige vereiste voor lidmaatschap is een
verlangen op te houden met drinken. Er zĳn
geen geldelĳke verplichtingen voor het AA-
lidmaatschap; wĳ voorzien in onze behoeften
door eigen bĳdragen.

AA is niet gebonden aan enige sekte, ge-
nootschap, politieke partĳ, organisatie of in-
stelling; wenst zich niet te mengen in enig
geschil; steunt of bestrĳdt geen enkel doel.

Ons hoofddoel is nuchter blĳven en andere
alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.

(met toestemming overgenomen
uit “Grapevine”)



INLEIDENDE NOTA

Sinds de oprichting in 1935 kende het programma
van de Anonieme Alcoholisten voor herstel van
alcoholisme de steun en de aanmoediging van de
vele individuele leden van demedischewereld.

Sedert de groei van AA raakten ook vele erkende
groepen van algemeenpraktiserende engespeciali -
seerdegeneesherenmeer enmeer geïnteresseerd in
de ongeëvenaardebijdragen van AA tot de aanpak
vaneenernstig gezondheidsprobleem.
De drie verhandelingen die hier aangehaaldworden,
bevatten de eerste twee gedetailleerde verslagen
over het AA-programma, voorgedragenop de offi -
ciële bijeenkomsten van vooraanstaandemedische
verenigingen, samenmet eenmeer recente samen-
vatting over de vooruitgang van de beweging. Het
zĳn alle drie mĳlpalen voor de groeiende verstand-
houding tussenAA enéénvan zijn grote bondgenoten
– de geneeskunde.Elke voordracht werd gehouden
door Bill W., éénvandemede-oprichtersvanAA.*

De meest recente verhandeling, in april 1958 voor
de“New York City Medical Societyonalcoholism”
gehouden, verschĳnt eerst in deze brochure. Ze
wordt gevolgd door een toespraak tot de afdeling
voor neurologie en psychiatrie van de “Medical
Society van New York” op een jaarlĳkse vergade-
ring in mei 1949. Het derdedeel bevat passagesuit
een uiteenzetting gehouden op de 105e jaarlĳkse
vergadering van de “American Psychiatric Asso-
ciation” in 1949; ze werd voor het eerst gepubli-
ceerd in de “American Journal of Psychiatry” van
november 1949.

De meningen en gezichtspunten in de volgende
stukken uitgedrukt zĳn enkel bedoeld om deonder-
vinding vanAA weer te gevenenworden niet nood-
zakelĳk onderschreven door de medische groepen
waaraan ze voorgesteld werden.

* Bill W. stierf op24 januari 1971
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