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Omschrĳving vanAA

"Anonieme Alcoholisten" is eengemeenschap
van mannenen vrouwen die hun ervaring, kracht
en hoop met elkaar delen om hun gemeenschap-
pelĳk probleem op te lossen en anderente helpen
bĳ het herstel van hunalcoholisme.

Het enige vereiste voor lidmaatschap is een
verlangen op te houdenmet drinken. Er zĳn geen
geldelĳke verplichtingen voor het AA-
lidmaatschap; wĳ voorzien in onze behoeften
door eigenbĳdragen.

AAis niet gebonden aanenige sekte, genoot-
schap, politieke partĳ, organisatie of instelling;
wenst zich niet te mengen in enig geschil; steunt
of bestrĳdt geenenkel doel.

Ons hoofddoel is nuchter blĳven en andere
alcoholisten helpennuchterheid te bereiken.”

(Uit “Grapevine” mettoelating)
Copyright:AA Grapevine,Inc.

Ik benverantwoordelĳk...
Wanneerwie danook, waar ook ter wereld,
zĳn handuitsteekt om hulp,
wil ik datdehandvanAA er altĳd zal zĳn.
En daarvoorbenik verantwoordelĳk.

In dezebrochure wordt de alcoholist meestal ge-
makshalveaangeduidmet hĳ. Het spreekt vanzelf
dat in die gevallenhĳ of zĳ bedoeldwordt.
Voetnoten vindt menop delaatstebladzĳde.
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Men zegt dat er 4.500.000(1) alcoholisten zĳn in de
USA. Onder hen zĳn er misschien 250.000 (2) dank
zĳ AA nuchter geworden. Dat is ongeveer één op
twintig, of vĳf procent van het totaal. Dit is een moedig
begin, vol betekenis en hoop voor diegenen die nog
steeds lĳden.
Toch tonen deze cĳfers aan dat we slechts een
redelĳke bres hebben geslagen in dit reusachtige
wereldwĳde gezondheidsprobleem. Miljoenen men-
sen zĳn nog ziek en miljoenen anderen zullen dit
spoedig worden.

Deze feiten over alcoholisme zouden ons tot nede-
righeid en tot nadenken moeten stemmen. Natuurlĳk
mogen we dankbaar zĳn voor iedere instantie of
methode die probeert het probleem van het alcoho-
lisme op te lossen, of het nu door geneeskunde,
godsdienst, opvoeding of onderzoek is. We kunnen
met een open geest tegenover al deze inspanningen
staan en begrip opbrengen wanneer onbezonnen
personen mislukken.
We weten dat AA zelf jaren slechts is geëvolueerd
met vallen en opstaan.
Als individuele AA’ers kunnen en zouden we moeten
samenwerken met diegenen die een kans op welsla-
gen beloven, ook al is die kans miniem.
Ook mogen we onze specifieke overtuigingen of
vooroordelen niet laten primeren op ons gezond
verstand en onze goede wil. Velen onder ons den-
ken bĳvoorbeeld dat alcoholisme hoofdzakelĳk een
spiritueel probleem is. Daardoor schenken we wei-
nig aandacht aan de biochemici, die ons willen laten
geloven dat dronkaards meestal drinken wegens een
slecht metabolisme. Ook zĳn we geneigd ons kwaad
te maken wanneer psychiaters alle kwesties van
goed en kwaad wegwuiven, en erop aandringen dat
het werkelĳke probleem van de alcoholist zich altĳd
concentreert rond het neurotisch gedrag dat hĳ
onbewust als kind heeft verworven, waardoor hĳ zich
slecht aanpaste door het falen van zĳn ouders.
Wanneer sociale werkers verklaren dat de echte
oorzaken van het alcoholisme moeten gezocht wor-
den in foutieve sociale omstandigheden, zĳn we ge-
neigd ons daartegen te verzetten en te zeggen: "Wie
maalt er om de oorzaken? AA kan alcoholisten hel-
pen zonder daar allemaal zo diep op in te gaan."

Op een gelĳkaardige manier wĳzen sommigen in AA
elke poging tot therapie af buiten de onze. We bre-
ken sommige hospitalen en instanties af, omdat zĳ te
weinig bereikt hebben. We betreuren de verkwis-ting
van geld door de staat en door private instel-lingen.
We boren elk experimenteel geneesmiddel, dat
ongeschikt bleek, de grond in. We bagatelliseren de
inspanningen van religieuze mannen en vrouwen die
zich om ons, alcoholisten, bekommeren.
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We geloven wél dat een degelĳke voorlichting over
alcohol god is, maar zĳn ook geneigd te denken dat
AA hierin - onrechtstreeks - toch het grootste aan-
deel heeft.

Dit klinkt misschien als een bekentenis van de zon-
den van AA, en deels is dat ook zo. Het is eveneens
een bekentenis van mezelf, omdat ik zelf ook soms
deze kortzichtige visies en vooroordelen gekoesterd
heb, maar ik wens hier onmiddellĳk aan toe te voeg-
en dat wat ik daarnet zei, veel meer van toepassing
is op AA’s verleden dan op het heden.

Vandaag verwelkomen de meesten onder ons elk
nieuw licht dat geworpen wordt op deze mysterieuze
en verraderlĳke ziekte. We vinden het niet zo belan-
grĳk of nieuwe en waardevolle stellingen uit een rea-
geerbuisje komen, van op de sofa van de psychiater
of als gevolg van onthullende sociale onderzoeken.
We zĳn opgetogen over elke voorlichting die het pu-
bliek grondig informeert en zĳn vastgeroeste hou-
ding tegenover de drankverslaafde verandert.
Meer en meer beschouwen we allen, die werken aan
het probleem van het alcoholisme in zĳn geheel, als
onze metgezellen in een mars vanuit de duister-nis
naar het licht. We zien in dat we samen kunnen
bereiken wat we nooit afzonderlĳk of als rivalen zou-
den hebben kunnen uitvoeren. Ik moet toegeven dat
ik, begaan als ik was met AA en zĳn belangen, te
weinig aandacht besteed heb aan het totale alcohol-
probleem. Ik heb er echter wel een kĳk op, en die kĳk
zou ik graag aan jullie willen doorgeven.

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

zĳn handuitsteekt om hulp,

wil ik dat dehandvanAA er altĳd zal zĳn.

En daarvoorben ik verantwoordelĳk.


