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Voorwoord
Dit boek is bestemd voor AA-leden en hun vrienden. Het is bestemd voor
allen die geïnteresseerd zijn in het ontstaan en de groei van AA in de
principes van Herstel, Eenheid en Dienen en in de rol die AA momenteel
speelt in de hele wereld. Het is een brede kijk op de Anonieme Alcoholisten.
Het eerste deel van het boek geeft een overzicht van de historische
bijeenkomst op de Conventie van St. Louis, waar de vereniging van de
Anonieme Alcoholisten volwassen werd en zijn volle verantwoordelijkheid
te dragen kreeg.
Het tweede deel bevat drie uitgebreide lezingen over de geschiedenis
van AA, over Herstel, Eenheid en Dienen. Dit zijn lezingen van medestichter Bill W. op de vergadering te St.Louis.
Het derde deel is gewijd aan een aantal AA-vrienden, allen zeer gewaardeerd in hun domein: dr. Harry M. Tiebout, psychiater, dr. W.W. Bauer van
de American Medical Association, priester Edward Dowling van de jezuïetenorde, dr. Samuel M. Shoemaker, anglicaanse geestelijke, en Bernard B.
Smith, New Yorks advocaat en gewezen voorzitter van de Algemene
Dienstenraad van AA. Deze vrienden vertellen ons over hun ervaringen met
AA, de rol die zij speelden bij de ontwikkeling ervan en hun kijk op wat de
toekomst voor deze beweging met zich mee zal brengen.
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Beste vrienden,
Wanneer je de volgende bladzijden leest, zal je opmerken dat hun
historische inhoud niet strookt met de conventionele tijdsindeling.
Daar dit boek zo beperkt is, scheen het ons beter om speciale aandacht
te besteden aan de drie legaten van AA; Herstel, Eenheid en Dienen en
hun afzonderlijke ontstaansgeschiedenis. Zo konden we de drie legaten
elk afzonderlijk belichten. Sommige leden zullen waarschijnlijk liever
meteen hoofdstuk twee gaan lezen, dat de prille beginperiode van AA
beschrijft, met betrekking tot ons hedendaagse herstelprogramma.
De titel van dit boek: “AA wordt volwassen” wordt af en toe in vraag
gesteld omdat dit bij sommige mensen overkomt alsof wij AA-ers vinden
dat we groot geworden zijn en dat we emotionele maturiteit hebben
bereikt.
In werkelijkheid wordt de uitdrukking “volwassen worden” bij ons in
veel betekenissen gebruikt. We zeggen eenvoudig dat we in een stadium
zijn gekomen dat we onze verantwoordelijkheid durven opnemen zo goed
als we kunnen. Hiervoor rekenen wij op onszelf en op God.

Maart, 1967
uw dienstwillige,
Bill W.
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TOEN AA VOLWASSEN WERD
door Bill W.,
grondlegger Anonieme Alcoholisten
Tijdens de eerste drie dagen van juli 1955, hield Anonieme Alcoholisten
een Conventie in St. Louis om de twintigste verjaardag te vieren van de
stichting van de beweging.
Daar verklaarde onze gemeenschap dat ze het stadium van totale verantwoordelijkheid bereikt had. En daar was het dat ze van haar stichters
en oldtimers de drie grote legaten: Herstel, Eenheid en Dienen kreeg.
Ik zal altijd aan deze drie dagen terugdenken als één van de mooiste
ervaringen in mijn leven. Om vier uur in de namiddag van de laatste dag
zaten ongeveer 5.000 AA-leden met hun familie en vrienden in het Kiel
Auditorium in St. Louis. Alle staten van de VS en alle provincies van Canada waren vertegenwoordigd. Sommigen waren uit verre landen gekomen
om aanwezig te zijn. Op het podium van het auditorium zaten de mensen
van de Algemene Dienstenconferentie van AA, vijfenzeventig afgevaardigden van de VS en Canada, beheerders van de Algemene Dienstenraad
van AA, zaakvoerders en personeel van onze werelddiensten in New York,
mijn vrouw Lois, mijn moeder en ikzelf.
De Algemene Dienstenconferentie van de Anonieme Alcoholisten stond
op het punt het hoederecht van de Twaalf Tradities van AA en het be-heer
van de werelddiensten over te nemen. Ze zou aangesteld worden als de
permanente opvolger van de stichters van AA. In naam van
medegrondlegger dr. Bob en van alle AA-oudgedienden overhandigde ik
de Drie Legaten van de Anonieme Alcoholisten aan onze hele
gemeenschap en aan de Conferentie als haar af-vaardiging. Vanaf dat
ogenblik stond AA op eigen benen, om Gods doel te dienen zolang het
daarvoor was voorbestemd te blijven bestaan, onder Zijn hoede.
Vele gebeurtenissen in de dagen voordien hebben tot dit ogenblik geleid. Het hele opzet was dat 5.000 mensen een beeld zouden krijgen van
AA zoals zij dat nog nooit hadden gehad. De grote lijnen van de geschiedenis van AA werden voor hen aangehaald. Samen met enkele ouderen
onder ons, beleefden zij opnieuw de spannende ervaringen die leidden tot
de Twaalf Stappen van herstel en het boek Alcoholics Anonymous. Zij
hoorden hoe de Tradities van AA gesmeed werden op het aambeeld van de
groepservaring.
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