


Voorwoord

Beste Vrienden 

Dit boekdeel bevat verscheidene honderden uittrek-
sels uit onze literatuur; bijna ieder aspect van AA’s 
levens wijze komt aan bod. Naar ons gevoel kan dit 
materiaal bijdragen tot persoonlijke meditatie, 
groepsbesprekingen stimuleren en leiden tot een nog 
breder verspreide lectuur van al onze literatuur. In de 
afgelopen vijfentwintig jaar was het mijn voorrecht de 
volgende boeken over AA te schrijven; de tekst van 
Anonieme Alcoholisten, Twaalf Stappen en Twaalf 
Tradities, Anonieme Alcoholisten wordt Volwassen en 
Twaalf Concepten voor Werelddienstbetoon – het 
laatste als deel van ons Handboek van het Derde 
Legaat. Veel stukjes werden geschreven voor ons 
maandelijks tijdschrift, de AA Grapevine, en ik heb 
steeds een omvangrijke persoonlijke briefwisseling 
onderhouden. Dit zijn de hoofdbronnen waaruit de 
inhoud voor dit boek werd gekozen.  
Omdat gebruikte aanhalingen uit hun oorspronkelijke 
context werden gehaald, was het soms nodig om, in 
het belang van de duidelijkheid, een aantal ervan te 
bewerken en soms te herschrijven. Natuurlijk weer-
spiegelt al dit materiaal alleen mijn eigen visie op 
AA’s levenswijze. Als zodanig is het uiteraard beperkt 
en onvolmaakt. 
Niettemin hopen wij dat dit nieuwe werk aan een 
echte behoefte zal voldoen. 
Immer toegewijd, 
Bill            April 1967  



1. PERSOONLIJKHEIDSVERANDERING 
“Men zegt dikwijls van AA dat we alleen belangstelling 
hebben voor het alcoholisme. Dat is niet waar. 
We moeten het drinken te boven komen om in leven 
te blijven. 
Maar iedereen die de alcoholistische persoonlijkheid 
uit de eerste hand kent, weet dat geen enkele echte 
alcoholist het drinken voor altijd zal laten als hij geen 
diepgaande persoonlijkheidsverandering ondergaat.” 
Brief, 1940 

We dachten dat ‘omstandigheden’ ons naar de drank 
dreven, en toen we die omstandigheden probeerden 
te veranderen, en ondervonden dat we dat niet tot 
onze volledige voldoening konden doen, liep ons 
drinken uit de hand en we werden alcoholisten. Het 
kwam nooit bij ons op dat we onszelf moesten veran-
deren om die omstandigheden aan te kunnen, wat ze 
ook mochten zijn. 
Twelve and Twelve, p. 47  



332. IK BEN VERANTWOORDELIJK… 
Wanneer wie ook, waar ook ter wereld,  
zijn hand uitsteekt om hulp,  
wil ik dat de hand van AA er altijd zal zijn.  
En daarvoor ben ik verantwoordelijk. 
Verklaring van de Internationale Conventie ter 
gelegenheid van het 30-jarig bestaan van AA in 1965.
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