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Enkelemethodes die AA-leden 
aangewend hebben om niet 
te drinken. 
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Omtrent die titel... 

De goede raad “blijf nuchter” – laat staan leef nuchter – 
beledigde velen onder ons toen we hem voor het eerst 
hoorden. Niettegenstaande we veel gedronken hadden, 
voelden velen van ons zich nooit dronken en we waren er 
zeker van dat we er bijna nooit dronken uitzagen of zo 
klonken. Velen zwijmelden of vielen nooit, of spraken nooit 
met een dikke tong. Anderen waren nooit losbandig, 
verzuimden nooit een dag werk, hadden nooit een auto-
ongeval en belandden zeker nooit in het ziekenhuis of de 
gevangenis wegens dronkenschap. 

We kenden vele mensen die meer dronken dan wij en ook 
mensen die helemaal niet konden drinken. Wij waren zo niet. 
Dus was de suggestie dat we misschien zouden moeten 
“nuchter” blijven bijna beledigend. 

Het leek bovendien onnodig radicaal. Hoe konden we zo 
leven? Er was toch zeker niets verkeerd aan een paar 
aperitieven bij een zakenlunch of voor het avondmaal? Had 
iedereen niet het recht zich te ontspannen met een paar 
glaasjes, of een paar biertjes te drinken voor het slapengaan? 
Nadat we echter enkele feiten geleerd hadden omtrent de 
ziekte die het alcoholisme is, wijzigden onze opvattingen. 
Onze ogen werden geopend voor het feit dat blijkbaar 
miljoenen mensen aan de kwaal van het alcoholisme lijden. 
De medische wetenschap verklaart de oorzaak ervan niet, 
maar geneeskundige experten inzake alcoholisme verzekeren 
ons dat het geringste drinken tot moeilijkheden leidt voor de 
alcoholist of probleemdrinker. Onze ervaring bevestigt dit op 
overweldigende wijze. 

Zo wordt helemaal niet drinken – en dat is nuchter blijven 
– de basis voor het herstel van alcoholisme. En het kan niet 
genoeg benadrukt worden: nuchter leven blijkt tenslotte 
helemaal niet grauw, vervelend en onbehaaglijk te zijn zoals 
we gevreesd hadden, maar veeleer iets waarvan we beginnen 
te genieten en dat we veel opwindender gaan vinden dan de 
dagen toen we dronken. 

We zullen je tonen hoe, in de volgende 85 bladzijden... 
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NOOT 
_________________________________________________ 

In deze tekst wordt de alcoholist gemakshalve aangeduid met 
hĳ. Het spreekt vanzelf dat hĳ of zĳ bedoeld wordt. 
_________________________________________________ 


