


VOORWOORD 

Vijf jaar van voorbereidingen en ernstige bedenkingen werden aan dit 
boekje besteed sinds een AA-lid voor het eerst er de noodzaak van 
benadrukte. De omschrijving van Anonieme Alcoholisten als “een 
spiritueel programma” was verwarrend voor sommige nieuwelingen, onder 
wie velen neigden “spiritueel” te interpreteren als “godsdienstig”. Maar 
zoals onze medestichter dr. Bob zei (in een artikel in AA Grapevine), “We 
zijn niet gebonden aan een theologische doctrine... Er leven vele visies in 
onze organisatie.” 
“We zijn gaan geloven…” illustreert de brede waaier van overtuigingen 
vervat in de uitdrukking “God zoals wij persoonlijk Hem opvatten” Het 
grootste deel van deze artikels werd uitdrukkelijk geschreven voor dit 
boekje, als antwoord op een oproep door het Algemene Diensten Bureau. 
De plaatsnamen bij ieder verhaal of het korte commentaar duiden aan hoe 
wijdverbreid de respons was. En onze leden zijn dank verschuldigd aan 
allen die de moeite namen om hun spirituele reis op te schrijven, of ze nu 
in dit boekje gepubliceerd zijn of niet. 
Zonder een zo wijdverbreide keur aan bedenkingen van onze leden, zou 
het niet mogelijk geweest zijn om een waarlijk representatieve keuze te 
maken. 
Oorspronkelijk wilde onze medestichter Bill W. Een voorwoord schrijven. In 
de plaats daarvan, geven de inleidingen van elk deel Bill’s mening weer, 
zoals ze ook terug te vinden zijn in het boek “De Visie van Bill.”  

Laat geen enkel vooroordeel 
dat je tegen geestelijke uitdrukkingen 

mag hebben, je ervan weerhouden 
wat ze voor je zouden kunnen betekenen. 

Bill W 



Hoe bevoorrecht zĳn we toch 
Ik noem Kinlochard mijn spirituele thuis. Het is een klein gehucht 

genesteld in een dal en aan de oevers van Loch Ard. Ik word het nooit 
moe erover heen te kijken naar het bos aan de andere kant, met zijn 
honderden tinten groen, die weerkaatsen in het oppervlak van het meer. 
Slechtvalken nestelen zich in de rotskloven erboven en de reiger 
vleugelwiekt traag zijn weg naar het meer op weg naar zijn nest in de 
hoge bomen van een eilandje. De zwanen, wilde ganzen en 
grijsrugeenden delen de oevers met sneppen en koeten en enkele 
forelvissers. Soms zie ik ver op de heuvel een hertebok en een ree een 
open plaats oversteken en, als ik geluk heb, een paar otters spelen op de 
rotsen naast het meer. Hier heerst vrede. 

Ik ontdekte Kinlochard voor het eerst tijdens één van mijn verlengde 
dronkemansbuien. Zelfs toen verschenen de schoonheid en rust door de 
alcoholnevels heen. 

Nu ik nuchter ben, probeer ik dit oord van rust tweemaal per jaar te 
bezoeken en bewonder ik de grootsheid van onze Schepper. Ik zie geen 
schoonheid in kunst. Beeldhouwwerk en architectuur zijn door mensen 
gemaakt en kunnen niet wedijveren met het werk van de Schepper. 

Hoe kunnen we hopen onze Leermeester te overtroeven? Hoe 
bevoorrecht zijn wij alcoholisten, die een ziekte hebben die ons dwingt 
herstel te zoeken in het spirituele? 

Egremont, Engeland

AA is een filosofie 
Een godsdienst, in de juiste betekenis, is van goddelijke oorsprong; zij 

leidt de mens in zijn relatie tot zijn Hogere Macht; zij belooft beloningen 
en straffen na de dood. Een filosofie is van menselijke oorsprong; zij leidt 
de mens in zijn relatie tot zijn medemensen; zij belooft beloningen en 
straffen tijdens het leven. Volgens mij is AA een filosofie. Als wij 
alcoholisten de filosofie van AA volgen, kunnen we tot een hernieuwd 
begrip van onze verschillende religies komen. 

Maryland
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