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Over Bil l W.

Bill W. werd geboren in East Dorset, Ver-
mont, op 26 november 1895. Samen met

Dr. Bob S. uit Akron, Ohio, was hij mede-
stichter van Anonieme Alcoholisten in 1935.
Tijdens een opname tengevolge van zijn alco-
holisme, ervoer hij een diepgaande spirituele
transformatie die zijn leven veranderde en een
bron van inspiratie was voor veel van de prin-
cipes van onze AA-beweging.

Bill W. erkende dat het herhaaldelijk verlan-
gen om te drinken verdween, wanneer de ene al-
coholist met een andere alcoholist samenwerkte.
Dit begrip werd een basisprincipe van de nieuwe
vereniging. Daarbij, Bill bevorderde de gedachte
dat alcoholisme een ziekte is die gestabiliseerd,
doch niet genezen kan worden. Beïnvloed door
dit AA-concept, heromschreef de Amerikaanse
Medische Vereniging alcoholisme later als een
ziekte, niet een gebrek aan wilskracht.

De basistekst van het boek “Anonieme Al-
coholisten” werd grotendeels geschreven door



93

Bill W. in samenwerking met enkele andere
AA’ers van het eerste uur. Sinds de eerste pu-
blicatie in 1939 werden van het Big Book,
zoals het wordt genoemd, reeds meer dan 22
miljoen exemplaren verkocht en werd het in
meer dan 40 talen vertaald. Het boek omvat
het revolutionaire Twaalf Stappen herstelpro-
gramma, welke ook door andere doelgroepen
gebruikt wordt als herstelprogramma.

In de Twaalf Tradities, welke eerst in de
Grapevine ontwikkeld werden en verschenen,
ontwierp Bill een duurzame blauwdruk voor
de eenheid in AA, verenigd in de unieke prin-
cipes van anonimiteit, voorzien in eigen be-
hoeften, lidmaatschap en afstand nemen van
verwantschap.

Naast zijn vele geschriften wijdde Bill zich
ook aan het ontwikkelen van een duurzame
dienstenstructuur voor de Anonieme Alcoho-
listen. In juni 1999 vernoemde Time Maga-
zine, Bill W. als een van de honderd invloed-
rijkste personen van de twintigste eeuw.

Hij stierf op 24 januari 1971.



Bill W. wasmedestichtervan
‘AnoniemeAlcoholisten’ en werd
“degrootste sociale architect
van vorige eeuw”genoemddoor
AldousHuxley (auteur vano.a.
BraveNewWorld). Deze essays,
die hĳ oorspronkelĳk schreef

voor het AA-magazine Grapevine,
behandelende spirituele principes
die miljoenen mensenhielpen om
te herstellen vanalcoholismeen
die het levenverrĳkten van talloze
anderenover de hele wereld.


