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“De anonimiteit is de geestelĳke
grondslag van al onze tradities en
herinnert ons er steeds aan dat wĳ
aan beginselen de voorrang moeten
geven boven personen.”
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Goed begrepen anonimiteit

“Anonimiteit is de (geestelĳke) grondslag van
al onze tradities en herinnert ons er steeds
aan dat wĳ aan beginselende voorrang moe-
ten geven boven personen.”

Wat is het doel van de anonimiteit binnen AA?
Waaromwordt de anonimiteit vaakaangemerkt
als beste bescherming binnen deze gemeen-
schap om de continuïteit en de groei ervan te
verzekeren?
Wanneer we de geschiedenis van AA vanaf de
oprichting, in 1935, tot nu bekĳken, is het dui-
delĳk dat de anonimiteit twee verschillende
maar toch evenwaardige functies vervult:
Op persoonlĳk vlak vrĳwaart de anonimiteit op
dezewĳze alle leden van identificatie als “alco-
holist”. Deze veiligheid is dikwĳls belangrĳk
voor nieuwelingen.
Op het vlak van pers, radio, TV en film, bena-
drukt de anonimiteit de gelĳkheid vanalle leden
in de gemeenschap. Zĳ werkt als rem voor hen
die geneigd zouden zĳn hun band met AA aan
te wenden om persoonlĳke erkenning, macht
of voordeel te verwerven.

Anonimiteit van persoon tot persoon
Al sinds de oprichting belooft AA persoonlĳke
anonimiteit aan iedereen die de vergaderingen
bĳwoont. De stichters en de eersteleden waren
zelf herstellende alcoholisten, dus wisten zĳ uit
ervaring hoe beschaamdde meestealcoholisten
zĳn over hun drinken, enhoe groot hun angst is
om publiek te kĳk te worden gezet. Het sociale
stigma van alcoholisme was groot. Dezevroege
AA-leden beseften dat een stevige waarborg
voor vertrouwen noodzakelĳk was, wilden ze
erin slagen andere alcoholisten aan te trekken
en hen te helpen nuchterheid te bereiken.
Door de jaren heen heeft anonimiteit bewezen
één van de méést belangrĳke elementen te zĳn
die AA de lĳdende alcoholist biedt.
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Zonder dit zouden velennooit hun eersteverga-
dering bĳgewoond hebben. Alhoewel dit stig-
ma tot op zekere hoogte is afgenomen, vinden
de meeste nieuwkomers de erkenning van hun
alcoholisme nog steedszo pĳnlĳk, dat dit voor
hen enkel mogelĳk is in een veilige omgeving.
Anonimiteit is noodzakelĳk voor deze sfeer van
openheid en vertrouwen.
Hoe waardevol privacy ook is voor nieuwe le-
den, toch is het interessant te zien dat de mees-
ten onder hen erop gebrand zĳn het goede
nieuws vanhun toetreden bĳ AA met hun fami-
lieleden te delen.
Zo’n onthulling blĳft echter altĳd hun persoon-
lĳke keuze: AA als geheel streeft er namelĳk
naar ieder lid volledige anonimiteit te garande-
ren. Toch kunnen leden deze anonimiteit vrĳge-
ven indien zĳ dit wensen.
Wel benadrukt AA dat anonimiteit tegenover
pers, radio, TVen film van cruciaal belang is om
nuchter te blĳvenen te groeien - zowel individu-
eel als op groepsniveau.

Anonimiteit en de media
...



Ik benverantwoordelĳk ...
Wanneerwie danook, waar ook ter wereld,

zĳn handuitsteekt omhulp,

wil ik datdehandvanAA er altĳd zal zĳn.

En daarvoorbenik verantwoordelĳk.


