
De Twaalf Tradities 
Checklistuit AAGrapevine 



Vierde Traditie: 
Elkegroep behoort autonoom te zĳn; 

behalve in aangelegenheden die andere 
groepen of AAals geheel betreffen. 

 1. Ben ik ervan overtuigd dat er slechts een paar  
juiste manieren zijn om dingen te doen in AA? 

 2. Overweegt mijn groep altijd het welzijn van de rest  
van AA? Van de groepen uit de omgeving? Van de  
enkelingen in Alaska? Van mensen van alle naties  
die mijlen ver zijn van de haven? Van een groep in  
Rome of El Salvador? 

 3. Onderdruk ik het gedrag van andere leden dat  
anders is dan het mijne, of leer ik eruit? 

 4. Houd ik steeds in gedachten dat ik enigszins onze  
geliefde vereniging kan vertegenwoordigen bĳ de  
buitenstaanders die weten dat ik in AA ben? 

 5. Ben ik bereid om een nieuwkomer tot het uiterste  
te helpen om nuchter te blĳven? 

 6. ... 

Vĳfde Traditie: 
Elkegroep heeft slechts één hoofddoel – 

zĳn boodschapuit te dragen aan de 
alcoholist die nog steedslĳdt. 

 1. Gebruik ik soms uitvluchten door te zeggen: “Ik  
ben geen groep, dus deze of gene Traditie is niet  
van toepassing op mĳ”? 

 2. Ben ik bereid om de beperkingen van AA-hulp  
goed uit te leggen aan nieuwkomers, zelfs al wordt  
hĳ boos omdat hĳ geen krediet krĳgt? 

 3. Heb ik vandaag een speciale gunst of tegenpresta- 
tie gevraagd aan een AA-lid, gewoon omdat ik een  
collega-alcoholist ben? 

 4. Ben ik bereid om 12de Stapwerk te verrichten bij de  
volgende nieuwkomer, ongeacht wie of wat hĳ is? 

 5. Help ik mijn groep op alle mogelijke manieren om  
ons hoofddoel te bereiken? 

 6. ... 

ZesdeTraditie: 
EenAA-groepmag nooit enig initiatief, 

verwant of van buiten, tot het hare maken, 
financieren of er de naam van AAaan 

lenen, om te voorkomen dat problemen 
met geld, eigendom en prestige ons 

van ons hoofddoel afleiden. 
 1. Kan men zich binnen AA als enkeling profileren als  

deskundige voor het oplossen van een alcohol- 
probleem en samenwerken met professionele  
instanties? 

 2. Is het goed voor een groep om grote sommen geld  
in kas te hebben? 

 3. Is iedereen in onze groep vertrouwd met het  
“Handboek voor de Vlaamse AA”? 

 4. Mag de groep ingaan op de vraag van bv. een  
advies commissie van buitenstaanders om daar te  
gaan zetelen en in naam van AA een standpunt in  
nemen over alcoholisme? 

 5. Mag een AA-lid dit doen uit eigen naam? 

 6. Mag een groep dit doen wanneer ze zich beperken  
tot het uitleggen van de werking van AA en het  
bestaan van AA? 

 7. ... 

AA’sbelofte 

Ik ben verantwoordelĳk … 

Wanneer wie dan 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. 
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