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SAMENVATTING 
 
 
 
 
 
 

De groei en de wereldwijde bekendheid van de Anonieme Alcoholisten (AA) is mede te danken 

aan de hulp van externen of niet-alcoholisten. Hierin hebben priesters en religieuzen tot de jaren 1980 

een bijdrage geleverd. De goede relatie tussen de niet-professionele zelfhulpgroep AA en de 

professionele hulpverlening is grotendeels de verdienste van de gelovig bezielde inzet van priesters en 

religieuzen. De opzet van dit onderzoek is om de functie en de beweegredenen van Vlaamse priesters 

en religieuzen te achterhalen die zich jarenlang vrijwillig en belangeloos hebben ingezet voor zowel de 

AA als de verbinding van de AA met de professionele hulpverlening. Na een grondige literatuurstudie 

en een interviewonderzoek valt te concluderen dat de priesters en de religieuzen bij de groei van de 

Vlaamse AA en de verbinding van de AA met de professionele hulpverlening van groot belang zijn 

geweest. Wanneer de invloed van de priesters en de religieuzen door de secularisering na het Tweede 

Vaticaans Concilie verdwijnt, vermindert tevens de vruchtbare samenwerking tussen de AA en de 

professionele hulpverlening. 

Hoofdstuk 1 is een samenvattend beeld over de professionele benadering van alcoholisme. 

Een goed begrip hiervan is belangrijk om in de volgende hoofdstukken te kunnen begrijpen waarom 

een complementariteit tussen de AA en de professionele hulpverlening aangewezen kan zijn. 

In hoofdstuk 2 volgt een algemene situering van de AA. In de totstandkoming van de AA in 

Vlaanderen hebben hiertoe talrijke religieuzen en priesters reeds hun steentje bijgedragen. Ook 

probeer ik op een gestructureerde en een heldere wijze de organisatie en de werking van de AA in 

Vlaanderen uit te leggen. 

Hoofdstuk 3 handelt over de oorsprong van AA. Enerzijds komt de AA voort uit opvattingen 

van psychiaters en psychologen en anderzijds komt ze voort uit de evangelische Oxfordbeweging. 

Vervolgens worden de belangrijkste priesters en religieuzen aangehaald die zich vanuit een gelovige 

gedrevenheid hebben ingezet voor de groei en de bekendmaking van de AA. Velen onder hen maakten 

de brug tussen de AA en de professionele hulpverlening. Hierin wordt professor en priester Benedictus 

Paesmans als een pionier beschouwd. 

In hoofdstuk 4 wordt de verhouding tussen de AA en het christelijk geloof aangetoond. Uit de 

bestudeerde literatuur en het interviewonderzoek kan ik concluderen dat veel priesters en religieuzen 

vanuit een gelovige bekommernis op een impliciete en/of expliciete manier de rol van pastor binnen 

de AA op zich hebben genomen. Volgens de geïnterviewde priesters, religieuzen en mezelf kan het 

twaalfstappenprogramma pastoraal worden geduid.  

Het besluit geeft een analyse weer van de voorgaande hoofdstukken. De complementariteit 

tussen de AA en de professionele hulpverlening in Vlaanderen komt in het gedrang doordat de 

priesters en de religieuzen vanaf de jaren 1980 hun invloed op de AA verliezen. Vandaag de dag zijn 

het niet meer de priesters of de religieuzen, maar wel andere (gelovig) gedreven mensen die vanuit 

pastorale bekommernis de verbinding tussen de AA en de professionele hulpverlening proberen te 

maken. 
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WOORD VOORAF 
 

Mijn lidmaatschap bij de christelijke vereniging Federatie Sobriëtas ligt aan de basis van de 

keuze van dit thesisonderwerp. Vanuit een christelijk geïnspireerde visie wil deze vereniging 

ondersteuning bieden aan alcoholverslaafden. De (alcohol)verslavingszorg vind ik een heel boeiende 

thematiek. De zelfhulpgroep Anonieme Alcoholisten heeft reeds veel alcoholverslaafden een nieuw 

leven geschonken. Het succesverhaal van de AA wil ik aan de hand van mijn verworven theologische 

kennis proberen te ontrafelen. Specifiek zal ik de werking van de AA vanuit een pastorale invalshoek 

bestuderen, want de pastoraaltheologie spreekt mij als theologe in spe het meeste aan. De 

totstandkoming van deze thesis was niet mogelijk zonder de steun en de hulp van veel mensen. In de 

eerste plaats wens ik mijn promotor professor Hans Geybels te danken voor zijn steun en feedback. 

Vervolgens dank ik de voorzitter van de Federatie Sobriëtas Frans Larridon en zijn vrouw Christine 

Boussemaere voor hun steun en voor het nalezen van mijn thesis. Theoloog Brecht Nuyts is ook lid van 

de Federatie Sobriëtas en hij heeft 3 jaar geleden zijn thesis over de Anonieme Alcoholisten en hun 

spiritualiteit met succes verdedigd. Tijdens het schrijven van mijn thesis kon ik altijd op zijn steun en 

feedback rekenen. Ook de andere leden uit de Federatie Sobriëtas wil ik bedanken die mij geestelijk 

hebben bijgestaan: Hubert Thys en zuster Ady Ballegeer. 

Mijn dankbaarheid gaat verder uit naar de medewerking van talrijke AA-leden en religieuzen: 

5ƛǊƪ Ŝƴ /ƻƭƭŜǘǘŜΣ LǾƻΣ ŘŜ ǘǿŜŜ !ƴŘǊŞΩǎΣ [ƛŘȅΣ CǊŀƴƪƛŜΣ aƛŜƭΣ ǇǊƛŜǎǘŜǊ ²ƛƭƭȅΣ ǇǊƛŜǎǘŜǊ Valeer, pater Guido, 

pater Piet en diaken Christiaan. Daarenboven ben ik dank verschuldigd aan professor emeritus Joris 

Casselman evenals psychiater Dirk Vergote die mij een interview hebben toegestaan. 

Ook wens ik mijn goede vriendinnen Xenia Geysemans en Louise Meire te bedanken voor  hun 

onvoorwaardelijke steun en het nalezen van mijn thesis. Mijn vriend Simon Loones dank ik voor de 

vele bemoedigende woorden. Ten slotte hebben mijn ouders, mijn zussen en broers me  altijd sterk 

aangemoedigd en gesteund tijdens het schrijven van mijn thesis. Net zoals de AA, zou mijn thesis nooit 

tot stand gekomen zijn zonder de hulp en de bijstand van internen en externen. 
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INLEIDING 
 

De Anonieme Alcoholisten (AA) is een organisatie met wereldwijde bekendheid. Dit dankt ze 

hoofdzakelijk aan het succesvolle herstel gerealiseerd door het twaalfstappenprogramma. Zonder de 

hulp van buitenaf was de AA nooit ontstaan. Zowel het ontstaan van de AA als de verspreiding van het 

AA-gedachtengoed zijn door externen of niet-alcoholisten mee mogelijk gemaakt. Niet alleen de AA-

stichters Bill Wilson en Bob Smith, maar ook psychiaters, psychologen, priesters en religieuzen hebben 

hun steentje bijdragen tot de oprichting van de AA. 

In deze thesis spits ik mij grotendeels toe op de rol van de priesters en de religieuzen in de 

ontwikkeling en de verspreiding van de AA-boodschap in Vlaanderen. Ook hebben talrijke priesters  en 

religieuzen zich vanuit een gelovig bezielde bekommernis ingezet voor een vruchtbare verbinding 

tussen de AA en de professionele hulpverlening. Uit de onderzochte literatuur en uit de afgenomen 

interviews blijkt dat veel priesters en religieuzen van mening zijn dat zowel de zelfhulpgroep AA als  de 

professionele hulpverlening noodzakelijk en complementair kunnen zijn in de zorg voor 

alcoholverslaafden. Belangrijk hierbij op te merken is dat de expliciete invloed van priesters en 

religieuzen op de AA zich vooral tot aan de jaren 1980 heeft afgespeeld. De oorzaak van het verdwijnen 

van die invloed is grotendeels te wijten aan de intrede van de secularisering na het Tweede Vaticaans 

Concilie. Deze trend zet zich door in veel andere zorggroepen of -sectoren die vroeger vaak door 

priesters en/of religieuzen werden geleid. Bijgevolg zal een groot deel van deze thesis een terugblik 

zijn op het verleden. Doordat de invloed van clerici op de AA na de jaren 1980 geleidelijk aan verdwijnt, 

zullen de AA-leden vervolgens zelf moeten instaan voor de verdere complementariteit tussen de AA 

en de professionele hulpverlening. Deze thesis is voornamelijk op Nederlandstalige bronnen 

gebaseerd. 

In het eerste hoofdstuk zal ik de professionele kijk op het alcoholprobleem bondig schetsen. 

Tevens vind ik het belangrijk om kort diverse behandelingen van de professionele hulpverlening toe te 

lichten om vervolgens in deze thesis tot een beter inzicht te komen waarom een complementariteit 

tussen beide soorten hulpverlening noodzakelijk kan zijn. Voor dit onderdeel heb ik gebruik gemaakt 

van wetenschappelijke literatuur over de professionele hulpverlening aan alcoholverslaafden. Met de 

professionele hulpverlening bedoel ik doorgaans de hulpverlening die door psychiaters, psychologen 

Ŝƴ ŀƴŘŜǊŜ ǘƘŜǊŀǇŜǳǘŜƴ ŀŀƴ ŀƭŎƻƘƻƭǾŜǊǎƭŀŀŦŘŜƴ ǿƻǊŘǘ ǾŜǊƭŜŜƴŘΦ 5Ŝ ǘŜǊƳ ΨǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŜƭŜƴΩΣ ŘƛŜ ƛƪ ƛƴ 

mindere mate zal gebruiken, zie ik als een koepelterm voor psychiaters, psychologen, andere 

therapeuten, priesters en religieuzen, maatschappelijk assistenten, advocaten, pastores enzovoort. 

Niet alleen priesters en religieuzen, maar ook andere professionelen hebben belangstelling voor de AA 

betoond en er zich tevens voor ingezet. 

In het tweede hoofdstuk wordt een algemene situering van de AA weergegeven. Hierbij geef 

ik eerst een geschiedkundig overzicht over het ontstaan van de AA in de Verenigde Staten. In dit 

hoofdstuk wordt de vrijwillige hulp van externen voor de uitbouw en de verspreiding van de AA sterk 

beklemtoond. Talrijke priesters en religieuzen hebben in Vlaanderen hun steentje hiertoe bijgedragen. 

Vervolgens probeer ik een duidelijk en helder beeld te schetsen van de werking van de AA. Daarbij 

bespreek ik de AA als een organisatie met een interne en een externe werking: de verschillende 

diensten van de AA, de plaats van de AA in de Vlaamse verslavingszorg, het functioneren van een 

gesloten AA-vergadering, het doel van de AA en tot slot de visie van de AA op alcoholisme, Hogere 

Macht en spiritualiteit. 

Voor dit tweede hoofdstuk heb ik mij voornamelijk gebaseerd op de huidige officiële site van 
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AA Vlaanderen, de Vlaamse AA-literatuur en het artikel van Brecht Nuyts over Afkicken met 

spiritualiteit uit Collationes. 

In het volgende hoofdstuk ontleed ik de wortels van de AA. De AA is gegroeid enerzijds  vanuit 

de inzichten van de medische wereld en anderzijds vanuit de inbreng van de religieuze wereld. Beide 

domeinen komen in de AA tot een verzoening. Toch zijn er momenten geweest dat de één dominanter 

was dan de ander. Deze interne relatie wordt tevens extern gerealiseerd. Vanuit gelovig bezielde inzet 

proberen externen de verbinding van de AA met de professionele hulpverlening te maken. Veel 

priesters en religieuzen hebben zich zowel voor de verspreiding van de AA als voor de verbinding ervan 

met professionele hulpverlening ingezet. De Hogere Macht van het twaalfstappenprogramma 

interpreteren geestelijken eerder als de Bijbelse God. Volgens hen is de Bijbelse God er aan het werk. 

Vanuit een bezielde bekommernis voor de noodlijdende voelen zij zich geroepen om de rol van pastor 

op een impliciete en/of expliciete manier in de AA op zich te nemen. Voor Vlaanderen is professor en 

priester Benedictus Paesmans hierin een toonaangevende figuur. Voor het eerste deel van dit 

hoofdstuk heb ik mij grotendeels gebaseerd op het boek Kinderen van de Chaos en voor het tweede 

deel heb ik vooral literatuur over Paesmans, de thesis van Frans Larridon over Alcoholisme en pastoraal 

en informatie uit afgenomen interviews gebruikt. 

In het vierde hoofdstuk geef ik een pastorale duiding van het twaalfstappenprogramma. In het 

tweede en het derde hoofdstuk is reeds aangehaald dat clerici heel wat gelijkenissen zien tussen 

enerzijds de spiritualiteit van AA, die in het twaalfstappenprogramma vervat zit, en anderzijds het 

christelijk geloof. Clerici hebben veel werken over de AA gepubliceerd en Nederlandse vertalingen van 

de Amerikaanse AA-literatuur gemaakt die christelijk gekleurd waren. Zeker in de beginjaren hebben 

priesters en religieuzen zich expliciet voor de AA ingezet (zie vorig hoofdstuk). Vanuit hun gelovig 

ōŜȊƛŜƭŘŜ ƛƴȊŜǘ ƘŜōōŜƴ ȊŜ ȊƛŎƘ ŀƭǎ ŜŜƴ ΨǇŀǎǘƻǊΩ ƻǾŜǊ ŘŜ ŀƭŎƻƘƻƭǾŜǊǎƭŀŀŦŘŜ ƻƴǘŦŜǊƳŘΦ IƻŜǿŜƭ ŘŜȊŜ 

expliciete pastorfunctie mettertijd is verdwenen, kan volgens mij de pastorfunctie ook impliciet in het 

twaalfstappenprogramma geduid worden. Via een interviewonderzoek met priesters en religieuzen 

(zowel AA-lid als geen lid) wordt deze pastorale duiding van het  twaalfstappenprogramma erkend en 

bevestigd.  

Als conclusie probeer ik aan de hand van literatuur, afgenomen interviews en mijn eigen 

interpretatie de pastorale duiding ervan aan te tonen. 

In het laatste hoofdstuk, de slotconclusie, geef ik een chronologische samenvatting weer 

betreffende de gelovige inzet van priesters en religieuzen voor de AA. Doordat de invloed van de clerici 

vanaf de jaren 1980 sterk is verminderd, komt de complementariteit tussen de AA en de professionele 

hulpverlening in Vlaanderen in het gedrang. Bijgevolg probeer ik aan de hand van AA- literatuur en 

interviews te achterhalen wie er vandaag de dag het voorbeeldmodel van de geestelijke als 

verbindingspersoon tussen beide domeinen heeft overgenomen. 



1  

HOOFDSTUK 1 - PROBLEMATISCH ALCOHOLGEBRUIK 
 

In onze hedendaagse maatschappij is het gebruik van alcohol nog maar amper weg te  denken. 

Niet enkel in onze contreien, maar ook in veel andere landen is alcohol de meest populaire recreatieve 

drug1. Mensen maken om verschillende redenen en in vele settings gebruik van alcohol2. In dit 

hoofdstuk zal ik eerst een algemene situering geven over het (problematisch) alcoholgebruik in 

Vlaanderen. Hierbij komen de verschillende kanalen van hulpverlening voor verslavingszorg aan bod. 

Vervolgens worden de mogelijke oorzaken van een alcoholprobleem van naderbij besproken. Tot slot 

zal het aanbod van professionele behandelingen kort geschetst worden en het belang van preventie in 

de verslavingssector. 

 

1.1. Alcohol en alcoholisme 
 

Alcohol is het meest gehanteerde genotmiddel in ons land. Bij de metingen van 2012 dronk de 

gemiddelde Vlaming jaarlijks 9.75 liter pure alcohol per hoofd van de totale bevolking. Toch is er een 

opvallende daling vast te stellen in vergelijking met 2002, want toen was het totaal gemiddeld verbruik 

van alcohol 12 % hoger. Vooral het verbruik van bier (-25%) en vervolgens het wijnverbruik (-15%) 

kende een daling.·. Daarentegen is er een opmerkelijke stijging van de consumptie van sterke drank 

vast te stellen. Uit een gezondheidsenquête van 2013 bleek verder dat 12 % van de mannen wekelijks 

meer dan 21 glazen alcohol drinkt en 11 % van de vrouwen in dezelfde tijdspanne er ongeveer 14 

glazen opdrinken3. Volgens professor en toxicoloog Jan Tytgat kan er pas sprake zijn van een 

alcoholverslaving indien een persoon gedurende enkele jaren dagelijks 80 gram alcohol nuttigt. Anders 

gezegd komt dit neer op 8 standaardglazen alcoholhoudende drank per dag4. Uit een onderzoek van 

2012-20135 bleek dat voor de Vlaamse jongeren alcohol het primaire genotmiddel is. Vooral in het 

uitgaansleven drinken jongeren alcohol. Van de ondervraagde uitgaanders dronk ongeveer 58 % 

minstens één keer alcohol per week en consumeert 6% van de jongeren elke dag alcohol6. 

Uit de gepubliceerde cijfers over de alcoholconsumptie in België kon worden vastgesteld dat 

minder dan 10 % van de Vlaamse bevolking of omgerekend 540.315 personen met een 

alcoholprobleem te kampen hebben. Het overmatig gebruik van alcohol steeg van 5 % in 2001 naar 10 

% in 2013. Deze stijging geldt zowel voor mannen als vrouwen ouder dan 15 jaar. De stevigste drinkers 

vind je in de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar7. De resultaten uit de enquête wijzen ook op  de mogelijke 

gezondheidsschade die het overmatig gebruik van alcohol kan veroorzaken. Een overmatig  

alcoholgebruik  kan  zowel  een  gevaar  voor  de  fysieke  als  de  psychische    gezondheid 
 

1 
S. ANSOMS et al., Hulpverlening bij problematisch alcoholgebruik, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2004, p 13. 

2 
VAD, Dossier Alcohol. Inleiding, Brussel, VAD, 2015; 

http://www.vad.be/media/50669/dossier%20alcohol_def%20eind%20versie%20met%20voorblad.pdf (toegang 
13.04.16). 
3 
VAD, Feiten en cijfers over alcohol; http://www.vad.be/alcohol-en-andere-drugs/feiten-en-cijfers/alcohol.aspx 

(toegang 11.06.16). 
4 
Interview met professor en toxicoloog Jan Tytgat, Jabbeke, 19 mei 2016. 

5 
Het onderzoek van de VAD geeft de meest recente en betrouwbare cijfers weer wat betreft het 

alcoholgebruik in Vlaanderen. 
6 
VAD, Dossier Alcohol. Problematisch vs. niet-problematisch gebruik. (toegang 13/04/16). 

7 
VAD, Dossier Alcohol. Hulpverlening bij problematisch alcoholgebruik; 

http://www.qado.be/media/30152/vad-dossier%20alcohol.pdf (toegang 23.03.15). 

http://www.vad.be/media/50669/dossier%20alcohol_def%20eind%20versie%20met%20voorblad.pdf
http://www.vad.be/alcohol-en-andere-drugs/feiten-en-cijfers/alcohol.aspx
http://www.qado.be/media/30152/vad-dossier%20alcohol.pdf
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betekenen. Daarenboven kan het voor heel wat sociale schade zorgen. De overtollige consumptie  

van alcohol brengt niet enkel schade toe aan de persoon zelf, maar kan eveneens een negatieve 

sociale impact hebben op zijn of haar nabije (werk)omgeving8. 

Ook is het belangrijk om steeds het onderscheid te maken tussen niet-problematisch en 

problematisch alcoholgebruik. Het alcoholgebruik wordt als niet-problematisch beschouwd bij 

gematigd en verantwoord drinken. In dit geval spreken we over sociaal drinken. De meerderheid van 

de Belgische bevolking behoort tot deze groep. We spreken van problematisch alcoholgebruik 

wanneer iemand alcohol drinkt op een verkeerd moment of in een verkeerde context. Problematisch 

gebruik kan zich verder ontwikkelen tot alcoholafhankelijkheid9. Na een bepaalde tijd kunnen er bij 

(langdurig) overmatig alcoholgebruik zelfs ernstige gezondheidsproblemen optreden die zowel 

psychisch als fysiek van aard kunnen zijn. De ernst van de gezondheidsschade wordt grotendeels 

bepaald door verschillende factoren: de gevoeligheid van de persoon, de manier van alcoholgebruik, 

de hoeveelheid, de tijdsduur, de vermenging met andere producten, de eventueel psychiatrische 

problematiek van de persoon, et cetera. Vervolgens wordt er binnen het problematisch 

alcoholgebruik nog een onderscheid gemaakt tussen occasioneel overmatig alcoholgebruik en 

langdurig overmatig alcoholgebruik. Bij occasioneel overmatig alcoholgebruik of riskant gebruik is er 

een verhoogd risico op schade aan de gezondheid. Dit soort drinkpatroon zal de norm van het 

alcoholgebruik overschrijden, maar toch zal het nog niet leiden tot blijvende schade aan de 

gezondheid. Het langdurig overmatig alcoholgebruik of het chronisch gebruik veroorzaakt echter wel 

gezondheidsschade. De schade kan zich op fysiek, psychisch als sociaal vlak manifesteren10. Tijdig 

hulp zoeken is de boodschap11. Wanneer mensen niet in staat zijn hun alcoholprobleem onder 

controle te krijgen, kunnen ze zich nog altijd wenden tot verschillende kanalen van hulpverlening. De 

welzijns- en gezondheidssector reiken voor deze doelgroep zowel gespecialiseerde als niet- 

gespecialiseerde (categoriale) drughulpverlening aan. Daarnaast kunnen ook  mantelzorg, 

eerstelijnsvoorzieningen en zelfhulp een onmisbare schakel zijn in het vroegtijdig opsporen en 

begeleiden van mensen met een alcoholverslaving. Volgens de Vlaamse vereniging voor Alcohol- en 

andere drugproblemen (VAD) wordt het hoofddoel van de hulpverlening bij problematisch 

ŀƭŎƻƘƻƭƎŜōǊǳƛƪ ŀƭǎ ǾƻƭƎǘ ƻƳǎŎƘǊŜǾŜƴΥ άIŜǘ Ǝŀŀǘ ƻƳ ƘŜǘ ōŜǾƻǊŘŜǊŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƭŜǾŜƴǎƪǿŀƭƛǘŜit op het vlak 

van lichamelijke en psychische gezondheid en van sociaal welzijn, met respect voor de autonomie 

van de cliënt.12έ Door de complexiteit van sommige alcoholproblematieken strekt de hulpverlening 

zich meestal uit over een langere periode. De duur van het genezingsproces verschilt van patiënt tot 

patiënt en het kan in meerdere fasen verlopen. De belangrijkste hulpverleningsvormen in Vlaanderen 

voor mensen met een alcoholprobleem zijn: de eerstelijnszorg, de ambulante alcoholhulpverlening, 

de semi-residentiële alcoholhulpverlening, de residentiële alcoholhulpverlening en tot slot de 

zelfhulpgroepen. Op deze laatste vorm van hulpverlening wens ik in deze thesis dieper in te gaan13. 

In Vlaanderen zijn er verschillende zelfhulpgroepen actief, zowel voor zieken als voor hun 

partners en kinderen. Zelfhulpgroepen staan  buiten de geformaliseerde professionele 
 

8 
VAD, Dossier Alcohol. Hulpverlening bij problematisch alcoholgebruik; 

http://www.qado.be/media/30152/vad-dossier%20alcohol.pdf (toegang 23.03.15). 
9 
Bij alcoholafhankelijkheid verliest de persoon de controle over het alcoholgebruik. De persoon is er verslaafd 

aan geworden.  (VAD, Dossier Alcohol.) 
10 

VAD, Dossier Alcohol. Problematisch vs. niet-problematisch gebruik. (toegang 13/04/16). 
11 

VAD, Feiten en cijfers over alcohol; http://www.vad.be/alcohol-en-andere-drugs/feiten-en- 
cijfers/alcohol.aspx (toegang 23.03.15). 
12 

VAD, Dossier Alcohol. Hulpverlening bij problematisch alcoholgebruik. (toegang 23.03.15). 
13 

Ibid. 

http://www.qado.be/media/30152/vad-dossier%20alcohol.pdf
http://www.vad.be/alcohol-en-andere-drugs/feiten-en-
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hulpverleningsnetwerken en deze hulpverlening wordt uitsluitend door lotgenoten en barmhartige 

mensen toegediend. Als bijkomende ondersteuning sturen professionele hulpverleners geregeld hun 

patiënten, zowel tijdens of na de behandeling, door naar dergelijke zelfhulpgroepen. In een 

zelfhulpgroep gelden meestal geen algemene regels over bijvoorbeeld de werking van de groep. Toch 

bezitten een aantal groepen wel een vaststaand patroon in hun werking. Het AA- of 

twaalfstappenprogramma van de AA, daterend van 1935, is een illustratie van dergelijk model. Naast 

de AA zijn er nog tal van andere zelfhulpgroepen in Vlaanderen te vinden. SOS nuchterheid of de online 

zelfhulpgroep De Druglijn zijn gelijkaardige voorbeelden waar op een anonieme en laagdrempelige 

wijze informatie over alcohol verkrijgbaar zijn14. 

 

1.2. Oorzaken van een alcoholprobleem 
 

De overgang van niet-problematisch naar problematisch alcoholgebruik verloopt over het 

algemeen heel geleidelijk over verscheidene jaren. Diverse oorzaken kunnen aan de basis liggen van 

het ontstaan van een alcoholprobleem. Volgens psychoanalyst en psychiater Norman Zinberg is het 

problematisch alcoholgebruik slechts te verklaren indien er rekening wordt gehouden met drie 

determinanten: Mens, Middel en Milieu. De drie determinanten hebben een wederkerige invloed op 

elkaar. Met de determinant Mens bedoelt Zinberg vooral de persoonlijkheids- en biogenetische 

kenmerken. Bepaalde psychosiociale gevoeligheid voor de effecten van alcohol, genetische 

kwetsbaarheid, gewoontes zijn hiervan enkele voorbeelden. Met de determinant Middel bedoelt 

Zinberg voornamelijk de producteigenschappen van alcohol. Het drinkpatroon hangt tevens af van de 

prijzen en de beschikbaarheid van alcoholische dranken. Onder de derde en de laatste determinant 

Milieu begrijpt Zinberg hoofdzakelijk omgevings- of contextuele factoren zoals regels en wetten, 

sociale rollen, media, socio-economische factoren, maar ook interpersoonlijke factoren zoals de 

houding van rolmodellen of sociale interactie in het gezin of met vrienden. Uit dit MMM-model kunnen 

we vaststellen dat verschillende factoren het drinkgedrag kunnen beïnvloeden. Er vindt een 

wisselwerking plaats tussen zowel biologische factoren, sociale normen als persoonlijkheidsfactoren.15
 

In de medische wereld zijn reeds veel theorieën ontwikkeld over het ontstaan van een 

(alcohol)verslaving. Tot vandaag de dag hebben deze theorieën een grote impact op de professionele 

behandelingen. In wat volgt zal ik kort een aantal van deze modellen expliciteren. Een eerste theorie 

betreffende alcoholverslaving is het morele model. Dit model gaat uit van de mening dat verslaving 

ontstaat door een morele zwakte of een zwakke wil. Mensen met een verslaving zijn volgens dit model 

zondig en ze moeten hier strafrechtelijk voor aangepakt worden. Vervolgens gaat het farmacologisch 

model uit van de stof die mensen verslaafd maakt. Door de inname van de stof ontstaat er tolerantie16 

met als gevolg dat de gebruiker steeds meer alcohol moet consumeren om hetzelfde effect te bereiken. 

Wanneer hij plots ophoudt met drinken ontstaan er onthoudingsverschijnselen17.  In  dit  model  wordt  

er  gefocust  om  de  aanraking  met  de  stof     te 
 

14 
S. ANSOMS, et al., Hulpverlening bij problematisch alcoholgebruik. Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2004, p. 

291. 
15 

VAD, Dossier Alcohol. Problematisch vs. niet-problematisch gebruik. (toegang 28/04/16). 
16 

Tolerantie ontstaat wanneer de drinker alsmaar meer moet drinken om het effect van alcohol nog te kunnen 

voelen. De gebruiker is als het ware tolerant geworden voor de effecten van de stoŦΦ 5Ŝ 5ǊǳƎƭƛƧƴΣ wƛǎƛŎƻΩǎ Ǿŀƴ 
alcohol, https://w ww.druglijn.be/drugs-abc/alcohol/risicos; (toegang : 28.04.16)). 
17 

Onthoudingsverschijnselen zijn lichamelijke reacties die zich ontwikkelen wanneer de consument stopt of 
minder alcohol drinkt. De mogelijke verschijnselen kunnen zowel licht als ernstig van aard zijn. Een paar 

http://www.druglijn.be/drugs-abc/alcohol/risicos%3B
http://www.druglijn.be/drugs-abc/alcohol/risicos%3B
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verhinderen. Ten derde verstaat het psychiatrisch model verslaving als een symptoom van een 

onderliggende kwaal. Bij het behandelen van de kwaal zal de verslaving spontaan weggaan. De aanpak 

van dit soort model richt zich vooral op psychiatrische ziekten, depressies, psychosen, ǘǊŀǳƳŀΩǎΣ !5I5Σ 

enzovoort. Het biopsychosociale model ziet alcoholverslaving als een interactie tussen aangeboren 

kwetsbaarheid, persoonlijke groei en omstandigheden. De medische kennis krijgt in dit model een 

belangrijke rol toegewezen18. Het biopsychosociale model beschouwt verslaving als een 

hersenziekte19. Volgens het medische model is een alcoholverslaving een zuiver fysieke aandoening. 

Dit model gaat er vanuit dat verslaving een chronische ziekte is die voortvloeit uit een lichamelijke 

overgevoeligheid20. De Anonieme Alcoholisten prefereren in de  behandeling voornamelijk deze 

theorie. Naar de mening van Elvin Morton Jellinek (1890-1963), de expert op het vlak van verslaving, 

is stoppen of abstinentie het enige geneesmiddel tegen alcoholisme. Zijn inzichten stemmen overeen 

met de visie van het medische model. Volgens Jellinek is controleverlies het voornaamste symptoom 

van alcoholisme. Bij controleverlies kunnen de drinkers niet meer stoppen of minderen met de 

alcoholconsumptie21. 

 

1.3. Professionele behandeling van alcoholverslaafden 
 

De laatste jaren is de hulpverlening binnen de verslavingszorg enorm geprofessionaliseerd. 

Door het neurobiologisch en het genetisch onderzoek van de voorbije decennia raakte het medisch- 

biologisch denken over verslaving in een stroomversnelling. De dag van vandaag zijn reeds medicijnen 

ontwikkeld die het verlangen naar middelengebruik drastisch verminderen of die de werking van de 

verslavende stof zelfs belemmeren22. Er bestaan binnen het professionele werkveld heel wat 

verschillende behandelingen voor personen met een problematisch alcoholgebruik, zoals bijvoorbeeld 

de psychologische23 of de medicamenteuze24 behandeling. De aangeboden behandelingen kunnen in 

het professionele veld zowel ambulant als klinisch zijn. Een klinische behandeling bestaat uit een 

tijdelijke opname en een ambulante behandeling bestaat hoofdzakelijk uit een gesprekstherapie in een 

ambulant centrum of ten huize van de patiënt. Ook kunnen behandelingen enkelvoudig of meervoudig 

zijn. Enkelvoudige behandelingen bieden één   interventie 

 
 
 

 

voorbeelden van onthoudingsverschijnselen zijn: Misselijkheid, angst, onrust, koorts, trillen, slecht slapen, 
transpireren, maagklachten, enzovoort. ALCOHOLHULP, Ontwenningsverschijnselen, 
https://w ww.alcoholhulp.be/ontwenningsverschijnselen; (toegang: 28.04.16)). 
18 

R. KERSSEMAKERS, et al., Drugs en alcohol, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2008, p. 53-54. 
19 

Ibid., p. 91. 
20 

Ibid., p. 54. 
21 

Ibid., p.90-91. 
22 

Ibid., p. 552. 
23 

Tot de psychosociale interventies die doeltreffend zijn voor patiënten met een afhankelijkheidsstoornis 
behoren onder andere cognitief-gedragstherapeutische interventies, leefstijltrainingen en 
gedragstherapeutische relatietherapie. (M.W. HENGEVELD & A.J.L.M. VAN BALKOM (RED.) Leerboek psychiatrie, 
Utrecht, De Tijdstroom, 2012, p. 471-477.) 
24  

Er kunnen verschillende soorten medicijnen worden voorgeschreven. Over het algemeen zijn er 3 vormen 
van medicatie voor alcoholverslaving te onderscheiden: medicatie die ontwenning tegengaat, medicatie die het 
verlangen vermindert en medicatie waarbij ziekteverschijnselen kunnen optreden bij de consumptie van een 
alcoholische drank. (ALCOHOLHULP, Ondersteunende medicatie; http://www.alcoholhulp.be/ondersteunende- 
medicatie (toegang 13.05.16)). 

http://www.alcoholhulp.be/ontwenningsverschijnselen%3B
http://www.alcoholhulp.be/ontwenningsverschijnselen%3B
http://www.alcoholhulp.be/ondersteunende-
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aan, terwijl meervoudige behandelingen diverse interventies aanbieden25. De behandeling voor 

verslaafden bestaat bijna altijd uit een medicamenteuze en een psychosociale interventie26. 
 

1.4. Preventie 
 

In dit onderdeel zal ik mij richten op de verslavingspreventie. In de verslavingszorg wordt  vaak 

volgende algemene definitie van preventie gehanteerd: 

ΨtǊŜǾŜƴǘƛŜ ƛǎ ƘŜǘ ōŜǊŜƛƪŜƴ Ǿŀƴ ŘǳǳǊȊŀƳŜ ŜŦŦŜŎǘŜƴ ŘƛŜ ōƛƧŘǊŀƎŜƴ ŀŀƴ ǿƛƴǎǘ ǾƻƻǊ ŘŜ ƎŜȊƻƴŘƘŜƛŘ Ŝƴ ŘŜ 

kwaliteit van leven teneinde (ernstige) verslavingsproblemen door middel van beproefde 

preventiemethoden te voorkomen of tijdig op te sporen. Daarbij richten we ons op zowel 

gezondheidsbevordering als ziektepreventie
27
ΦΩ 

Naast deze definitie kent preventie nog tal van andere definities en indelingen. Preventie 

focust zich zowel op individuele als collectieve activiteiten. Ook zijn de voorzorgsmaatregelen niet 

enkel voor gezonde, maar evenzeer voor zieke mensen bedoeld. Gedurende lange tijd werd er in de 

medische wereld een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire interventie. Primaire 

interventie wendt zicht tot mensen die nog geen aandoening hebben, terwijl secundaire preventie zich 

wendt tot mensen die wel reeds een aandoening hebben, maar waarbij de diagnose nog niet is 

bepaald. Bij preventie wordt gekeken naar de ziektefase, het soort activiteit en het aanspreekgedrag 

van mensen28Φ tǊŜǾŜƴǘƛŜǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ ǿƻǊŘŜƴ ƘƻƻŦŘȊŀƪŜƭƛƧƪ ƎŜƎŜǾŜƴ ŘƻƻǊ ƛƴǎǘŜƭƭƛƴƎŜƴ ǾƻƻǊ ƎŜŜǎǘŜƭƛƧƪŜ 

gezondheidszorg, verslavingszorg en andere gezondheidscentra. Daarnaast bestaan er tevens 

ǇǊŜǾŜƴǘƛŜǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ ǾƻƻǊ ǎŎƘƻƭŜƴΣ ƎŜȊƛƴƴŜƴ Ŝn andere doelgroepen. Effectieve 

ǇǊŜǾŜƴǘƛŜǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ ōŀǎŜǊŜƴ ȊƛŎƘ ǎǘŜŜŘǎ ƻǇ ŜƴƪŜƭŜ ōŀǎƛǎǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘƛŜ ƻƴƭƻǎƳŀƪŜƭƛƧƪ ƳŜǘ ŜƭƪŀŀǊ 

verbonden zijn29Φ ¢ƻǘ ǎƭƻǘ ƪǳƴƴŜƴ ǿŜ ǎǘŜƭƭŜƴ Řŀǘ ŘŜ !! ȊƛŎƘ ƘƻƻŦŘȊŀƪƭƛƧƪ ǊƛŎƘǘ ƻǇ ŎǳǊŀǘƛŜΣ ƳŀŀǊ !!ΩŜǊǎ 

kunnen door hun getuigeniǎ ƻƻƪ ƳŜŜǿŜǊƪŜƴ ŀŀƴ ǇǊŜǾŜƴǘƛŜǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎΦ 

 

 

1.5. Besluit 
 

Tegenwoordig is het alcoholgebruik niet meer weg te denken in onze samenleving.  Overmatig 

alcoholgebruik komt als maar meer voor en het kan heel wat schade opleveren, zowel voor de persoon 

in kwestie als voor zijn of haar omgeving. Alcoholproblemen zijn vaak complex van aard. Diverse 

oorzaken kunnen aan de basis liggen van een problematisch alcoholgebruik. Vandaag  de dag worden 

er in het professionele werkveld talrijke behandelingen voor alcoholverslaafden aangeboden. 

Naargelang de complexiteit van de problematiek kunnen meerdere behandelingen tegelijkertijd 

worden opgestart. Het langdurig overmatig gebruik van alcohol (=alcoholisme) wordt hoofdzakelijk als 

een chronische ziekte gezien waarbij herval altijd mogelijk is. Een langdurige opvolging door middel 

van een professionele en/of niet-professionele nazorgbehandeling of het nemen van goede 

voorzorgsmaatregelen kunnen mogelijks herval verhinderen. 

 
 
 

25 
R. KERSSEMAKERS, et al., Drugs en alcohol, p. 561. 

26 
M.W. HENGEVELD & A.J.L.M. VAN BALKOM (RED.) Leerboek psychiatrie, p. 471. 

27 
R. KERSSEMAKERS, et al., Drugs en alcohol, p. 499. 

28 
Ibid., p. 499-500. 

29 
Ibid., p. 505. 
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HOOFDSTUK 2 - ANONIEME ALCOHOLISTEN 
 

In het tweede hoofdstuk probeer ik een duidelijk beeld weer te geven van de AA in Vlaanderen. 

In een eerste deel zal ik de geschiedenis en de verspreiding van de AA in Vlaanderen kort schetsten. 

Vervolgens komt de interne en de externe werking van de AA aan bod. Dit onderdeel zal handelen over 

de AA als organisatie, de diensten binnen de AA en de plaats van de AA in de Vlaamse zelfzorgmarkt. 

Hieropvolgend komt het verloop van een AA-vergadering en het doel van de AA aan bod. Speciale 

aandacht besteed ik hierbij aan het twaalfstappenprogramma. Tot slot probeer ik de visie van de AA 

op alcoholisme, God en spiritualiteit kernachtig samen te vatten. 

 

2.1. Het ontstaan van de zelfhulpgroep AA 
 

Op 10 juni 1935 wordt in Akron, gelegen in de Amerikaanse staat Ohio, de eerste AA-groep 

opgericht. Deze werkgroep komt tot stand na een vriendschappelijk gesprek tussen de 

effectenmakelaar Bill Wilson en de chirurg Bob Smith. Beiden bekennen dat ze verslaafd zijn aan 

alcohol en dat een (blijvend) herstel van de ziekte op eigen houtje volgens hen onmogelijk lijkt. Daarom 

zijn ze van mening dat hun enige redding van alcohol te vinden is in het steunen van de mede-alcoholist 

in de strijd om nuchter te worden en te blijven. Volgens Bill en Bob is het niet haalbaar om op eigen 

krachten de ziekte te overwinnen en bijgevolg hebben ze de vriendenkring Anonieme Alcoholisten in 

Akron opgericht. Deze stichting blijkt een succes te zijn, want al snel ontstaan heel wat nieuwe AA-

groepen, ook buiten Amerika. Veel alcoholisten zijn dankzij de duidelijke boodschap die Bill en Bob 

sinds 1935 tot het einde van hun leven hebben  verkondigd, tot lichamelijk en maatschappelijk herstel 

van hun ziekte gekomen30. De Anonieme Alcoholisten is een wereldwijde gemeenschap van mannen 

en vrouwen geworden die elkaar steunen in het nuchter blijven. Sinds 2012 tellen de Anonieme 

Alcoholisten wereldwijd meer dan 114.070 plaatselijke groepen en ongeveer 2.133.842 leden. Deze 

zijn over meer dan 170 landen verspreid31. De groepen bestaan uit mensen van alle klassen en 

beroepssectoren32. Vandaag de dag telt AA Vlaanderen ruim 8000 leden die over circa 350 groepen 

zijn verdeeld33. 

 

2.2. De verspreiding van AA in Vlaanderen 
 

In oktober 1953 wordt in België de eerste AA-groep opgericht. Door een groot aantal leden van 

de Anonieme Alcoholisten Vlaanderen wordt André De Boe (1923-2015), afkomstig uit Ophasselt 

(Geraardsbergen), als oorspronkelijke stichter van de eerste AA-groep in België beschouwd. Hij is 

sociaal werker van opleiding en hij is tijdens zijn loopbaan secretaris bij het NCA (Nationaal Comité 

voor Alcoholisme). In 1950 neemt De Boe deel aan een wereldcongres over alcoholisme in 

Kopenhagen. Op het congres krijgen ook twee Zweedse vrienden van De Boe het woord om te getuigen 

over de Anonieme Alcoholisten. De getuigenissen van de twee vrienden hebben een zodanig grote 

invloed op De Boe dat hij alle verkrijgbare literatuur over de AA aankoopt en  vervolgens door het NCA 

laat vertalen naar het Nederlands en/of het Frans. Dankzij de verspreiding 

 
 

30 
ANONIEM, Twaalf Stappen & Twaalf Tradities, Antwerpen, ADB, 2012, p. 6. 

31 
Volgens de officiële website van AA zijn dit de meest recente cijfers. 

32 
ANONIEM, Informatiemap Anonieme alcoholisten. Ontstaan en groei van AA Vlaanderen, ADB, Antwerpen; 

http://www.aavlaanderen.org/pdf/InformatiemapBlauw2008.pdf (toegang 01.04.16) 

http://www.aavlaanderen.org/pdf/InformatiemapBlauw2008.pdf
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van de AA-literatuur door het NCA verwerft de AA al gauw heel wat bekendheid in België. Kort 

hierna, in 1953, wordt de eerste AA-groep, onder impuls van De Boe, in de Marollen te Brussel 

opgericht. Hoewel velen De Boe als de werkelijke stichter van AA Vlaanderen beschouwen, zou het 

ontstaan van AA in België, althans volgens de officiële website van AA Vlaanderen, toch voornamelijk 

te danken zijn aan Jean L34. Deze man wordt tijdens zijn leven meermaals opgenomen in diverse 

psychiatrische instellingen en interneringscentra voor drankgerelateerde problemen. Zijn laatste 

opname, in oktober 1953, is in het instituut Brugmann te Brussel. Bij zijn ontslag in het instituut 

Brugmann verwijst een psychiatrisch verpleegster Jean door naar de katholieke instelling άIƻƳŜ des 

Amis des aŀǊƻƭƭŜǎέ te Brussel. Daar kan Jean met andere alcoholisten ervaringen uitwisselen en 

kunnen ze elkaar steunen tijdens de behandeling. Wanneer de verpleegster vaststelt dat Jean in de 

katholieke instelling al een hechte vriendengroep heeft gecreëerd, laat ze Jean contact opnemen met 

het Ministerie van Volksgezondheid en het Gezin. Op die manier kan Jean meer informatie en 

contacten verkrijgen rond alcoholisme. Toch is het niet het Ministerie van Volksgezondheid en het 

Gezin, maar het NCA die hem de juiste documentatie en contacten omtrent alcoholisme kan 

bezorgen. Het NCA raadt Jean het Amerikaanse boek Alcoholics Anonymous aan. Met het lezen van 

dit boek, is de start van de Anonieme Alcoholisten in België ingezet. Na de kennismaking met de 

ƭŜŎǘǳǳǊ Ǿŀƴ ŘŜ !! ƻǊƎŀƴƛǎŜŜǊǘ WŜŀƴ ƛƴ άIƻƳŜ ŘŜǎ !Ƴƛǎ ŘŜǎ aŀǊƻƭƭŜǎέ ƎŜǊŜƎŜƭŘ vergaderingen. Tijdens 

deze bijeenkomsten is steeds de secretaris van het NCA, De Boe, aanwezig. Ze hanteren ook de 

ƴŀƳŜƴΥ ά!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ anti-ŀƭŎƻƻƭƛǉǳŜέΣ ά[Ŝǎ !Ƴƛǎ ŘŜǎ aŀǊƻƭƭŜǎέƻŦ ά5ŞǇŀƴŀƎŜ lutte contre 

!ƭŎƻƻƭƛǎƳŜέ35. De naam ά!! ±ƭŀŀƴŘŜǊŜƴέ wordt in deze periode nog niet gebruikt, wat af te leiden 

valt uit verscheidene artikelen die voortvloeien uit de vele vergaderingen. Op 4 maart 1954 vindt, 

onder leiding van Jean en zijn vereniging, in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel uiteindelijk de 

eerste officiële informatievergadering van de Anonieme Alcoholisten plaats. Op dat moment geven 

Jean en zijn vrienden hun zelf opgerichte vereniging de naam ά!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘΩ!ƛŘŜ aux ŀƭŎƻƻƭƛǉǳŜǎέ 

ό!!!ύ ƻŦ ǾŜǊǘŀŀƭŘ ŀƭǎ ά5Ŝ ±ŜǊŜƴƛƎƛƴƎ ǾƻƻǊ IǳƭǇ ŀŀƴ !ƭŎƻƘƻƭƛǎǘŜƴέ ό±I!ύ36. Deze eerste AA- 

bijeenkomst in België kent een enorm succes. Mensen van alle rangen en standen zijn er 

vertegenwoordigd. Zowel psychiaters, neurologen, magistraten, advocaten, geestelijken, sociaal 

assistenten als mensen uit de antialcoholische verenigingen nemen plaats in de veel te kleine zaal. 

Zelfs de pers is er talrijk aanwezig. De enorme opkomst van verschillende correspondenten en 

journalisten is grotendeels te danken aan de bijstand van het secretariaat van het NCA. In de 

vergadering komen vooral de alcoholisten zelf aan het woord. Zonder veel schroom vertelt Jean over 

zijn grote dromen die hij voor AA Vlaanderen in gedachten heeft. Hij wil de AA organisatorisch op 

dezelfde wijze uitbouwen zoals dat in Amerika het geval was. De enige belemmering hiertoe zijn 

immers de financiële middelen. Met deze bijeenkomst hopen de alcoholisten op de goede wil van de 

correspondenten. In de beginjaren wordt veel tijd en energie gestopt in de organisatorische uitbouw 

van  de  AA  waardoor   er   minder   aandacht   is   voor   de   fundamentele   spirituele   uitbouw37. 

Op 12 februari 1955 krijgt de AAA of de VHA in het Belgisch Staatsblad een tweetalig statuut 

toegewezen. Toch blijft de AAA of VHA niet lang bestaan, want volgens het handboek voor de 

Vlaamse AA werkt de vereniging niet doeltreffend genoeg en zijn hun plannen te groots. De AAA of 

 

34 
AA wenst liever niet dat familienamen van AA-leden worden vermeld. De familienaam van Jean is dan ook in 

geen enkele AA-bron terug te vinden. 
35 

ANONIEM, Geschiedenis van AA in België/Vlaanderen; 
http:// www.aavlaanderen.org/Sites/1/ontstaan_aavl.html (toegang 01.04.16). 
36 

ANONIEM, Handboek voor de Vlaamse A.A., p. 17. 

http://www.aavlaanderen.org/Sites/1/ontstaan_aavl.html
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VHA-statuten zijn vandaag de dag nog maar nauwelijks gekend onder de AA-leden van Vlaanderen en 

Wallonië38. In de periode van 1953 tot 1956 sluiten heel wat nieuwe alcoholisten aan bij de eerste AA 

-ƎǊƻŜǇ ά[Ŝǎ !Ƴƛǎ ŘŜǎ aŀǊƻƭƭŜǎέΣ ƎŜƭŜƎŜƴ ƛƴ ŘŜ ƘƻƻŦŘǎǘŀŘΦ YƻǊǘ ƴŀ ŘŜȊŜ ŜŜǊǎǘŜ ǾŜǎǘƛƎƛƴƎ ǾƻƭƎŜƴ Ŝr nog 

tal van andere AA-groepen in Brussel. Op 12 mei 1955 besluit de groep om uitsluitend alcoholisten toe 

te laten tot de vergaderingen. Sommige AA-leden storen zich aan de aanwezigheid van niet- 

alcoholisten. Ze twijfelen namelijk aan hun oprechtheid in de ondersteuning van de groep. Sommige 

niet-alcoholisten plaatsen hun persoon boven de principes van de AA-groep en dat zou een inbreuk 

zijn op het herstelprogramma van de AA. Belangrijk hierbij op te merken is dat het in de eerste plaats 

maatschappelijke werkers en verplegers zijn die de Anonieme Alcoholisten aanvaarden en begrijpen. 

Dokters en priesters kunnen zich pas later vinden in de werking van de AA. Geleidelijk aan beginnen 

de groepen in Brussel stabieler en groter te worden. Op 10 maart 1955 vindt er onder leiding van Jean 

zelfs een tweede informatievergadering plaats. Dit keer is er veel minder volk en belangstelling 

aanwezig. Ook komt er geen enkele niet-alcoholist meer aan het woord. Kort nadien publiceerde Jean, 

als eerste Belgisch AA-lid, een artikel in het maart-april nummer Service Social van 1954 met als titel: 

Une Nouvelle forme de Self-help en Belgique ŘŜ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘΩ!ƛŘŜ ŀǳȄ !ƭŎƻƻƭƛǉǳŜǎ ό!!!ύΦ  ±ŀƴŀŦ мфрс 

zullen de AA-groepen zich langzamerhand tot ver buiten Brussel beginnen uit te breiden. De 

vergaderingen, gevoerd te Brussel, spelen tevens een grote rol in de verdere ontwikkeling van de AA 

in België39. 

De eerste AA-groepen te Antwerpen worden gesticht door pater Jozef De Reys, dominicaan, in 

195640. Op het einde van 1957 organiseert priester Benedictus Paesmans een eerste 

informatievergadering te Hasselt. Deze vergadering betekent de start van de AA in de provincie 

Limburg. In de beginjaren van de Vlaamse AA zijn er twee grote strekkingen vast te stellen. Aan de ene 

kant zijn er de AA-groepen die zichzelf als een organisatie buiten de Kerk zien. Godsdienstvrijheid en 

neutraliteit draagt deze eerste strekking hoog in het vaandel. Aan de andere kant zijn er de AA- groepen 

die zich nauw bij de principes van de Katholieke Actie aansluiten. De religieuze begeleiders van deze 

groepen associëren de AA met de zeven werken van Barmhartigheid. Ook is deze strekking grote 

voorstander van de uitvoering van religieuze rituelen in de AA-vergaderingen, want deze rituelen 

zouden een heilscheppende kracht voor de leden hebben41. 

In 1958 richt de AA in Brussel een lokaal met een telefonische permanentie op en hiermee is 

ƳŜǘŜŜƴ ŘŜ ŜŜǊǎǘŜ .ŜƭƎƛǎŎƘŜ Ψ!!-ŎŜƴǘǊŀƭŜΩ ƛƴ ƘŜǘ ƭŜǾŜƴ ƎŜǊƻŜǇŜƴΦ hǇ ǊŜƎŜƭƳŀǘƛƎŜ ǘƛƧŘǎǘƛǇǇŜƴ ƎǊƛƧǇŜƴ  ŜǊ 

bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de verschillende groepen plaats. De meeste 

vertegenwoordigers zijn vooral afkomstig uit Vlaanderen. Verder wordt de snelle verspreiding van de 

AA in België in datzelfde jaar bevorderd door de publicatie van heel wat AA-artikels. Deze zijn zowel in 

het Nederlands als in het Frans te verkrijgen. Ook de toenemende waardering van de geneeskundigen 

voor AA heeft een positieve impact op de verdere evolutie van de AA in België. Na jaren van 

wantrouwen en onbegrip is het dokter Clode Bloch die zich uit vrije wil als eerste dokter begon te 

engageren voor de AA in België. Deze geneesheer is tevens verbonden aan het Psychiatrisch Instituut 

Brugmann42. Op 6 december 1958 gaat in de Milk Bar de eerste Gentse groep van start. Hiermee is het 

prille begin van de    AA in de provincie Oost-Vlaanderen ingeluid. Omstreeks dezelfde 

 
38 

ANONIEM, Handboek voor de Vlaamse A.A., p. 17 
39 

ANONIEM, Geschiedenis van AA in België/Vlaanderen; (toegang 01.04.16). 
40 

ANONIEM, Informatiemap Anonieme alcoholisten; (toegang 01.04.16) 
41 

B. NUYTS, De spiritualiteit van het afkicken. Een analyse van de visie en de werking van de Anonieme 
Alcoholisten in Vlaanderen in Collationes 45 (2015) p. 307-308. 
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periode wordt in Kortrijk, de provincie West-Vlaanderen, de eerste AA-groep gesticht. In de groepen 

van Brussel zijn er vaak spanningen tussen de Vlamingen en de Franstaligen of Walen. Uiteindelijk leidt 

dit tot een opsplitsing tussen de Vlamingen en de Franstaligen te Brussel. Op 20 april 1960 organiseren 

enkele AA-leden een eerste Vlaamse vergadering in de zaal Egmont te Brussel. Dit betekent de start 

van de eerste AA-groep te Brussel waar uitsluitend Vlaams AA-leden bijeenkomen. Vanaf dat moment 

zijn er in alle provincies van Vlaanderen AA-groepen te vinden43. Niet veel later,  op 6 januari 1960, 

wordt de eerste Al-Anon groep opgericht. De vergaderingen van Al-Anon zijn bedoeld voor de partners 

van actieve en gestabiliseerde alcoholisten. Sinds lange tijd merkt het NCA op dat de partners van de 

AA-leden de noodzaak voelen om over hun problemen te kunnen praten met lotgenoten. Op die 

manier voelen ze zich beter begrepen en gesteund. De oprichting van de Al- Anon groep wordt 

mettertijd een groot succes44. In datzelfde jaar wordt een eerste Belgische Landdag van de AA, waar 

zowel Nederlands- als Franstaligen aan deelnamen, georganiseerd in zaal Aegidium te Sint-Gillis-

Brussel. Op 28 mei 1961 gaat vervolgens de eerste autonome Vlaamse Landdag van de A.A. in de zaal 

Graaf van Egmont te Brussel door. In tegenstelling tot de Belgische Landdag bestaat de Vlaamse 

Landdag uit enkel een Nederlandstalig programma45. Op deze Vlaamse landdag komt priester 

Paesmans aan het woord. In de provincie Limburg is hij een gerespecteerd man onder de alcoholisten. 

Veel AA-leden bekritiseren priester Paesmans omdat hij volgens hen de 12 Stappen te gelovig 

interpreteert46. Bijgevolg zullen in de jaren 1980 zijn Nederlandse vertalingen van de AA-literatuur 

worden afgekeurd47. In het hoofdstuk inzet voor AA, een werk van barmhartigheid  kom ik uitgebreid 

op priester Paesmans terug. 

¢ƻǘ ǎƭƻǘ ƎŜŜŦǘ Ǉŀǳǎ tŀǳƭǳǎ ±L Lƴ мфтн ȊƛƧƴ ȊŜƎŜƴ ƻǾŜǊ ŘŜ !!Σ ǿŀƴǘ ǾƻƭƎŜƴǎ ŘŜȊŜ Ǉŀǳǎ ƛǎ άƘŜǘ 

werk van AA niet alleen goed voor de eigen ziel, maar het werk op zich goed is, het is immers een werk 

dat in de lijn ligt van waar apostolaat.48έ 

 

2.3. AA als een interne en externe organisatie 
 

Aan de werking van AA komt er heel wat organisatie te pas, zowel op intern als extern vlak. 

Een goede organisatie is enkel mogelijk indien er mensen zijn die zich voor bepaalde taken willen 

engageren. De toenmalige voorzitter Andries Vanstaen (1927-2010)49 is een voortrekker om de 

Vlaamse AA van een degelijke organisatie te voorzien50. De oprichting van een intergroep door de 

Vlaamse groepen in 1961 heeft hiertoe zeker bijgedragen. Een intergroep bestaat uit 10 leden waarin 

twee afgevaardigden van elke Vlaamse provincie zetelen. Geregeld komen zij samen in  vergaderingen 

om met elkaar te overleggen. De AA-leden zijn er zich van bewust dat hulp van buitenaf, door niet-

alcoholisten, de kwaliteit van hun werking enkel maar zou kunnen verbeteren. Vanaf de beginjaren 

worden externen in de organisatie van AA betrokken. De uitbouw van een degelijke structuur is 

zonder de hulp van externen nooit mogelijk geweest. Deze buitenstaanders 

 
43 

ANONIEM, Handboek voor de Vlaamse AA, p. 18. 
44 

ANONIEM, Geschiedenis van AA in België/Vlaanderen; (toegang 01.04.16). 
45 

ANONIEM, Handboek voor de Vlaamse AA, p. 18-19. 
46 

ANONIEM, Geschiedenis van AA in België/Vlaanderen; (toegang 01.04.16). 
47 

Interview met Frans Larridon, Varsenare, 4 juli 2016. 
48 

B. NUYTS, De spiritualiteit van het afkicken, p. 308. 
49 

Andries Vanstaen was advocaat, lid van de Marnix-kring en medeoprichter van de VZW Aldinea- Bel. Vanuit 
Antwerpen heeft Andries Vanstaen zich meer dan 50 jaar belangeloos ingezet voor de Vlaamse AA (Informatie 
gekregen van een AA-kenner, Ivo) (11.06.16) 
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hebben zich vrijwillig en belangeloos ingezet voor de uitbouw en de verspreiding van de AA51. Een 

groot aantal geestelijken en religieuzen hebben hierbij hun steentje bijgedragen (later hierover meer). 

Lƴ мфсм ǊƛŎƘǘ ŘŜ ±ƭŀŀƳǎŜ !! ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ŘŜ άwŀŀŘ Ǿŀƴ !ŘǾƛŜǎέ ƻǇΦ [ŀǘŜǊ ƪǊƛƧƎǘ Řƛǘ ƻǊƎŀŀƴ ŘŜ ƴŀŀƳ 

Algemene Dienstenraad (ADR). Op een democratische manier wordt deze raad samengesteld uit 5 AA-

leden en 6 niet-alcoholisten. In datzelfde jaar wordt er tevens een Algemeen Dienstbureau (ADB) in 

het leven geroepen. Eén van belangrijkste realisaties die de ADB kent, is de publicatie en de 

verspreiding van de Belgische AA-brochure. Het tijdschrift krijgt de naam 5 vóór 12. Het eerste nummer 

komt al in het najaar van 1961 uit. Ook probeert de Vlaamse AA op regelmatige tijdstippen informatie 

met AA-leden uit andere landen, zowel binnen als buiten Europa, uit te wisselen52. Verder vertoont de 

Vlaamse AA heel wat gelijkenissen met andere AA-organisaties in de wereld. De AA wil een 

wereldwijde eenheid bewaren door onder andere de verspreiding van een universeel logo, de 

hantering van een specifieke taal, de naleving van de 12 Stappen en de 12 Tradities, de creatie van het 

basisboek Het Grote Boek, de navolging van een welbepaalde structuur in de vergaderingen en tot slot 

de ervaring van het groepsgeweten of een gelijkheidsgevoel onder de AA-leden53. 

Zoals eerder vermeld, kent de werking van de AA een zekere structuur die hiërarchisch van 

aard is. In het handboek voor de Vlaamse AA wordt deze via een afbeelding helder weergegeven54. De 

gehele werking van de AA hangt grotendeels af van de deelname en het geweten van de aparte 

groepen. Elke groep kan afzonderlijk een invloed uitoefenen op de AA als geheel. Daarom is het van 

belang dat ieder in- of extern AA-lid een zekere verantwoordelijkheidszin draagt betreffende de 

werking van de AA. Verder hebben AA-groepen geen centraal bestuur, want ze bestaan uit vele 

autonome groepen. Het succes van de AA is vooral te danken aan haar streven naar uniformiteit tussen 

de verschillende plaatselijke groepen en hun vertegenwoordigers in de Algemene Dienstconferentie 

(ADC)55. Het herstel van ieder AA-lid hangt grotendeels af van de samenhorigheid en de 

dienstvaardigheid in de gemeenschap56. De AA gaat uit van een democratie, waardoor alle concrete 

plannen voor collectieve actie door een meerderheid van de leden moet worden goedgekeurd. Het 

autoritair optreden voor een groep of voor de AA als geheel wordt niet geduld. Dus functioneren de 

AA-groepen hoofdzakelijk onafhankelijk van de andere groepen in Vlaanderen. Enkel bij speciale 

aangelegenheden komen de verschillende groepen met elkaar in contact. Hun jaarlijks georganiseerde 

Landdag is hiervan een voorbeeld. Het autonoom optreden van elke groep zorgt er voor dat iedere 

groep hierdoor zijn eigen weg kan gaan in bepaalde gebruiken of manier van vergaderen57. Ook gaat 

de AA uit van een levenslang lidmaatschap. Een alcoholist blijft heel zijn leven verbonden met de AA, 

want eens je alcoholist bent, blijf je volgens de organisatie altijd alcoholist58. 

 

2.4. Diensten binnen een Vlaamse AA-groep 
 

Om het blijvend functioneren van een AA-groep te kunnen garanderen, rekent de groep op 

leden die zich willen engageren voor enkele groepstaken. In een AA-groep worden deze personen 

 

51 
B. NUYTS, De spiritualiteit van het afkicken, p. 306-309. 

52 
ANONIEM, Geschiedenis van AA in België/Vlaanderen; (toegang 01.04.16). 

53 
B. NUYTS, De spiritualiteit van het afkicken, p. 311-312. 

54 
Zie bijlage 1 ANONIEM, Handboek voor de Vlaamse AA,  p. 21. 

55 
A. VANSTAEN, 5Ŝ !!  DǊƻŜǇΣ Χ ǿŀŀǊ ƘŜǘ ŀƭƭŜƳŀŀƭ ōŜƎƛƴǘ,  Antwerpen, ADB, Antwerpen, p. 7. 

56 
ANONIEM, Een AA-groep in de praktijk; http://www.aavlaanderen.org/Sites/1/groepswerking.html (toegang 

04.01.16) 
57

A. VANSTAEN, 5Ŝ !! DǊƻŜǇΣ Χ ǿŀŀǊ ƘŜǘ ŀƭƭŜƳŀŀƭ ōŜƎƛƴǘ, p.7. 

http://www.aavlaanderen.org/Sites/1/groepswerking.html
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dienstafgevaardigden59 genoemd. Zij zetten zich vrijwillig in tijdens een beperkte dienstperiode, want 

na een bepaalde periode worden hun functies terug doorgegeven aan andere AA-leden. Zo kiest een 

AA-groep zesmaandelijks een chairman of -vrouw (een gespreksleider). Deze persoon zorgt ervoor dat 

de vergaderingen in goede banen verlopen. De chairman modereert en coördineert de vergaderingen. 

Evenals de chairman moet de secretaris een goede begeleider voor de groep zijn. Hoofdzakelijk staat 

de secretaris in voor administratieve zaken. Tot zijn taken behoren onder andere het aankondigen van 

informatie over belangrijke AA-activiteiten of het onderhouden van briefwisseling met alle andere AA-

groepen. Als laatste wordt er ook een penningmeester aangeduid. Deze persoon moet na elke 

vergadering het ingezamelde geld van de leden in een kasboek  bijhouden. Dankzij giften van de AA-

leden kan deze gemeenschap in haar eigen behoeften voorzien. Om hun globale financiële toestand te 

kunnen overzien, krijgen de AA-groepen geregeld, via de Provinciale Werkgroep (PW), een financieel 

verslag over hun inkomsten en uitgaven op zowel provinciaal als nationaal niveau. Binnen een AA-

groep worden twee leden of groepsafgevaardigden naar de Provinciale Werkgroep gestuurd om er hun 

groep te vertegenwoordigen in de Provinciale werkvergaderingen. Deze personen vormen de 

connectie voor de groep met alle AA-diensten. In de vergaderingen wisselen deze 

groepsafgevaardigden, komende uit de verschillende Vlaamse provincies, hun opgedane ervaringen 

en/of problemen met elkaar uit. De afgevaardigden helpen elkaar en hun groep in het oplossen van 

problemen of het geven van  suggesties.  Deze samenkomsten versterken het eenheidsgevoel en het 

groepsgeweten. Ten slotte worden er twee leden of afgevaardigden van de groep aangeduid om te 

zetelen in het provinciaal Comité voor Openbare Informatie (COI). Hun functie is grotendeels 

vergelijkbaar met de groepsafgevaardigden van de PW. Het COI richt zich vooral op de bekendmaking 

van de AA-boodschap in de verschillende Vlaamse provincies. De COI-afgevaardigden hebben een 

belangrijke verantwoordelijkheid in het uitdragen van de AA-boodschap in de plaatselijke 

ziekenhuizen. Samen met enkele leden van de eigen groep proberen zij, onder andere op professionele 

vergaderingen, het personeel van de ziekenhuizen en behandelingscentra te wijzen op het belang van 

de AA. Het spreekt voor zich dat alcoholisten en professionals enkel beroep kunnen doen op de AA 

indien zij weten wie ze zijn, wat ze doen en waar ze zitten. Daarom is het belangrijk dat de AA 

regelmatig, via diverse kanalen, haar boodschap aan het grote publiek gaat verkondigen60Φά5Ŝ 

ōƻƻŘǎŎƘŀǇ ŘƻƻǊƎŜǾŜƴ ŀŀƴ ŘŜ ƴƻƎ ƭƛƧŘŜƴŘŜ ŀƭŎƻƘƻƭƛǎǘέ ƛǎ Řŀƴ ƻƻƪ één van de basisprincipes van de AA61. 

Naast de hierboven besproken werkvergaderingen (PW en COI) kent de AA nog een aantal 

andere soorten vergaderingen. In de eerste plaats zijn er de gesloten vergaderingen die uitsluitend 

bedoeld zijn voor de alcoholisten. Veelal is dit een bijeenkomst waar de vragen en de problemen van 

de alcoholisten centraal staan. Hierbij maken ze gebruik van het boek 12 Stappen en 12 Tradities of 

andere AA-lectuur. Er wordt van de AA-leden verwacht dat zij regelmatig de gesloten vergaderingen 

bijwonen. Vervolgens vinden er ook geregeld open groepsvergaderingen plaats. Dit soort  vergadering, 

georganiseerd door een bepaalde groep, is bedoeld voor iedere persoon die oprecht geïnteresseerd is 

in de AA. Ten derde bestaan er voorlichtingsvergaderingen die door de inrichtende AA-groep, 

provinciale of nationale diensten zelf worden gefinancierd. Een lustrumviering is hiervan een illustratie. 

Op dit soort vergaderingen is iedereen toegelaten. Ten slotte zijn er nog de informatievergaderingen 

die door scholen, klinieken of andere instellingen worden ingericht.  Enkele 

 
 

59 
Genoemd naar de negende Traditie van AA. 

60 
A. VANSTAEN, 5Ŝ !! DǊƻŜǇΣ Χ ǿŀŀǊ ƘŜǘ ŀƭƭŜƳŀŀƭ ōŜƎƛƴǘ, p.22-23. 

AA-leden komen er vrijwillig getuigen over de werking van AA en hun herstel van alcoholisme door 

middel van het twaalfstappen- of herstelprogramma62. 
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2.5. AA in de Vlaamse zelfzorgmarkt 
 

Vlaanderen kent heel wat zelfhulpgroepen die ondersteuning bieden aan mensen met 

psychische of sociale problemen. De zelfhulpgroep AA richt zich tot mensen met een  alcoholprobleem 

en hun familie. Vooral in de nazorg van de ontwenningskuur kan de zelfhulpgroep AA voor de patiënt 

belangrijk zijn. In tegenstelling tot het merendeel van de Vlaamse zelfhulporganisaties, krijgt de AA 

geen financiële ondersteuning van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD). De 

VAD speelt een belangrijke rol in de bekendmaking en de samenwerking van diverse zelfhulpgroepen 

met de professionele zorgverlening63. Toch heeft de AA zich in slechts enkele decennia autonoom 

kunnen opwerken tot een organisatie met wereldwijde bekendheid. Door middel van een universeel 

logo maakt de AA zich onder andere aan de buitenwereld bekend. In Vlaanderen heeft het logo van de 

AA twee verschillende vormen64. Het basislogo wordt afgebeeld met een cirkel met daarin een 

driehoek en de letters AA. Het andere logo wordt bijna op dezelfde wijze als het basislogo afgebeeld, 

ƳŀŀǊ ǊƻƴŘ ŘŜ ŘǊƛŜƘƻŜƪ ōŜǾƛƴŘŜƴ ȊƛŎƘ ŘŜ о ƭŜƎŀǘŜƴ ΨƘŜǊǎǘŜƭΩΣ ΨŘƛŜƴŜƴΩΣ Ŝƴ ΨŜŜƴƘŜƛŘΩΦ 5Ŝ !!-literatuur in 

Vlaanderen wordt altijd eerst door de AA van Amerika goedgekeurd. De goedgekeurde literatuur krijgt 

vervolgens een stempel in de vorm van hun universeel logo65. 

5Ŝ !!ΩŜǊǎ ƘŜōōŜƴ Ƙǳƴ ǎǳŎŎŜǎ ǾƻƻǊŀƭ ǘŜ ŘŀƴƪŜƴ ŀŀƴ Ƙǳƴ ŜƛƎŜƴ ŀŀƴǇŀƪ ǘƻǘ ƘŜǊǎǘŜƭΣ ƴŀƳŜƭƛƧƪ ȊŜƭŦ 

nuchter te blijven door zich voor de andere alcoholist in te zetten66. Reeds veel andere 

verslavingsgroepen en de professionele hulpverlening hebben hun herstelprogramma gekopieerd67. 

Verder is AA niet gebonden aan een politieke partij, een religie, een genootschap, een organisatie of 

een instelling. Bij aansluiting tot de AA moet er geen lidmaatschap worden betaald, want deze is 

volledig aangewezen op vrije bijdragen. De enige voorwaarde die AA tot lidmaatschap stelt, is de wens 

om effectief te stoppen met drinken. Deze zelfhulpgroep functioneert volledig onafhankelijk van de 

andere groepen en wenst zich in geen enkele discussie te mengen. Het handhaven van een zekere 

anonimiteit maakt een essentieel onderdeel uit van hun herstelprogramma68. 

 

2.6. Het functioneren van een AA-vergadering 
 

Uit de afgenomen interviews met AA-leden en uit mijn eigen ervaring (door de deelname aan 

een open vergadering) heb ik een beeld gekregen van hoe een gesloten AA-vergadering werkt. In  elke 

gesloten vergadering staat er bij de ŎƘŀƛǊƳŀƴ ŜŜƴ ōƻǊŘ ǿŀŀǊƻǇ ǎǘŀŀǘΥ ά²ŀǘ ƧŜ ƘƛŜǊ ȊƛŜǘΣ ǿŀǘ ƧŜ ƘƛŜǊ  

ƘƻƻǊǘΣ  ŀƭǎ  ƧŜ  ƘƛŜǊ  ǿŜƎƎŀŀǘΣ  ǾŜǊǘŜƭ  ƘŜǘ  ƴƛŜǘ  ǾƻƻǊǘέ69.  Hiermee  wordt  bedoeld  dat  er     geen 

 
 

62 
A. VANSTAEN, 5Ŝ !! DǊƻŜǇΣ Χ ǿŀŀǊ ƘŜǘ ŀƭƭŜƳŀŀƭ ōŜƎƛƴǘ, p. 24-26. 

63 
VAD, Organisatie; http://www.vad.be/over-vad/organisatie/voorstelling.aspx (toegang 13.04.16). 

64 
½ƛŜ ōƛƧƭŀƎŜ нΥ [ƻƎƻΩǎ !! ±ƭŀŀƴŘŜǊŜƴ 

65 
B. NUYTS, De spiritualiteit van het afkicken, p. 311. 

66 
P. BIENVAULT, Alcooliques anonymes, ƭŜǎ ŎƭŞǎ ŘΩǳƴ ǎǳŎŎŝǎΣ ƛƴ La Croix, 6 november 2015. 

67 
TREFPUNT ZELFHULP, Zelfhulplandschap; 

http://w ww.samenwerkenmetzelfhulpgroepen.be/zelfhulpgroepen/achtergrond/zelfhulplandschap/ (toegang 
13.04.16) 
68 

ANONIEM, Informatiemap Anonieme alcoholisten; (toegang 01.04.16). 

vertrouwelijke informatie aan de buitenwereld mag worden doorgegeven. De vergadering start met 

het samen opzeggen van het AA-gebed: 

άDƻŘ ƎŜŜŦ ƳŜ ƪŀƭƳǘŜΣ hƳ ǘŜ ŀŀƴǾŀŀǊŘŜƴ ǿŀǘ ƛƪ ƴƛŜǘ ƪŀƴ ǾŜǊŀƴŘŜǊŜƴΣ aƻŜŘ ƻƳ ǘŜ ǾŜǊŀƴŘŜǊŜƴ ǿŀǘ ƛƪ 

kan veranderen, En wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken. Een dag tegelijk te leven,  Een 

http://www.vad.be/over-vad/organisatie/voorstelling.aspx
http://www.samenwerkenmetzelfhulpgroepen.be/zelfhulpgroepen/achtergrond/zelfhulplandschap/
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moment tegelijk te waarderen, Tegenslagen te aanvaarden op mijn pad naar vrede, Zoals Hij deed, deze 

zondige wereld te nemen voor wat hij is, Niet zoals ik hem zou willen hebben. Te vertrouwen dat Hij 

alles in orde zal brengen, Als ik mij maar aan Zijn wil overgeef. Dat ik redelijk gelukkig moge    zijn in 

Řƛǘ ƭŜǾŜƴΦ 9ƴ ƻƴŜƛƴŘƛƎ ƎŜƭǳƪƪƛƎ ƳŜǘ IŜƳέ
70

. 
 

Na het AA-gebed volgt de omschrijving van AA. Hierin kunnen drie grote lijnen worden  gezien: 

AA-leden zijn niet tegen alcohol op zich, AA-leden zoeken een Hogere Macht en AA-leden zijn geen 

bazen. Vervolgens worden de administratieve zaken overlopen: de post, de mailbox en het voorlezen 

van verslagen of aankomende evenementen. Nadien gaat er een beker rond waarin ieder die wil geld 

kan deponeren, want de AA is volledig afhankelijk van interne giften. Daarna is er een rondgang van 

de leden waarbij ieder vertelt hoe hij of zij het de voorbije week heeft gesteld. Na een korte pauze 

leest de Chairman voor uit ofwel het boek De bezinning voor elke dag van het jaar ofwel uit het boek 

Dagelijkse weerspiegeling. Voor elke dag hebben deze boeken eerst een stuk tekst uit de originele AA-

literatuur, vervolgens een vraag om over na te denken, daarna een bezinningstekst en tot slot een 

gebed71. Zowel de bezinning als het slotgebed zijn meestal interpretaties van geestelijken die vroeger 

voor de publicaties van deze boeken hebben ingestaan (later hierover meer). Niet altijd werken de AA-

groepen volgens het stramien van deze boekjes. Soms kan het gebeuren dat ze in plaats van het 

bezinningsboek één van de 12 Stappen of één van de 12 Tradities bespreken. Meestal nemen ze dan 

de Stap of de Traditie die bij de respectievelijke maand hoort. Ter illustratie wordt er  in de 8ste maand 

de 8ste Stap besproken. Na deze bespreking wordt de vergadering met het AA-gebed afgesloten72. 

 

2.7. Doel van de AA 
 

Het hoofddoel van AA is om nuchterheid te bereiken. Via nastreving van het 

twaalfstappenprogramma als geneesmethode is zowel lichamelijk als maatschappelijk herstel 

mogelijk. Deze twaalf Stappen vormen een leidraad voor de AA-leden en ze dienen als één geheel te 

worden gezien. Wanneer de alcoholist deze Stappen één per één uitvoert, kan hij een nieuw leven 

opbouwen73. De twaalf Stappen zijn: 

1. Wij hebben toegegeven dat wij machteloos stonden tegenover de alcohol - dat ons leven 

stuurloos was geworden. 

2. Wij zijn gaan geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kon 

maken. 
 

3. Wij hebben het besluit genomen onze wil en ons leven toe te vertrouwen aan de hoede van 

God, zoals wij persoonlijk Hem opvatten. 

70 
AA KUURNE, Gebed, http://users.telenet.be/aa.kuurne/VORIGE%20WEEK.htm#_Toc35784215 (toegang 

15.07.16) 
71 

Deelname aan open vergadering van de AA, Heule, 16 april 2016. 
72 

Interview met Ivo, Retie, 25 juni 2016. 
73 

B. NUYTS, De spiritualiteit van het afkicken, p. 319-320. 

http://users.telenet.be/aa.kuurne/VORIGE%20WEEK.htm#_Toc35784215
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4. We hebben een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf opgemaakt. 
 

5. Wij hebben tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de juiste aard 

van onze misstappen toegegeven. 

6. Wij waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen. 
 

7. Wij hebben Hem nederig gevraagd onze tekortkomingen weg te nemen. 
 

8. Wij hebben een lijst gemaakt van allen die wij hadden gekwetst en zijn bereidwillig geworden 

het bij allen weer goed te maken. 

9. Wij hebben het waar mogelijk rechtstreeks bij deze mensen weer goedgemaakt, tenzij dit 

hen of anderen zou krenken. 

10. Wij zijn doorgegaan met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en als we fout waren 

hebben wij dat meteen toegegeven. 

11. Wij hebben ernaar gestreefd door gebed en bezinning ons bewuste contact met God, zoals wij 

persoonlijk Hem opvatten, te verbeteren, biddend om zijn wil jegens ons te kennen en om de 

kracht die uit te voeren. 

12. Bij het geestelijk ontwaken als gevolg van deze Stappen hebben wij getracht deze boodschap 

aan alcoholisten door te geven en deze beginselen bij al ons doen en laten toe te passen74. 

De eerste stap begint met de erkenning dat de alcoholist machteloos tegenover de drank staat. 

De alcohol maakt zijn leven stuurloos. Hij brengt niet alleen heel wat leed aan zichzelf, maar ook aan 

gezin en nabije omgeving toe. Voor veel AA-leden is de eerste stap het moeilijkst te realiseren, want 

ze moeten durven inzien dat ze ziek zijn. De alcoholist moet zichzelf leren aanvaarden zoals hij is. Hij 

moet zijn zwakheden en/of gebreken durven inzien en toegeven. Vervolgens dient de alcoholist hulp 

te vragen en het ook te accepteren. De 12 Stappen spreken geregeld over God of een Hogere Macht. 

Het AA-lid moet zich toevertrouwen aan een Hogere Macht sterker dan zichzelf indien hij zijn leven 

terug onder controle wil hebben. Door overgave aan een Hogere Macht wordt de alcoholist terug een 

nieuw en gezond mens. De laatste stap benadrukt dat een hernieuwd leven enkel mogelijk is indien de 

alcoholist zijn lotgenoten in de drankbestrijding helpt. In deze laatste stap zit tevens het 

maatschapppelijk herstel: De boodschap uitdragen aan de alcoholist die nog steeds lijdt75. Naast de 12 

Stappen kent de AA nog 12 Tradities76. De 12 Tradities dienen als richtsnoer of handleiding voor de 

goede werking van een AA-groep77. 

 

2.8. Visie op alcoholisme, Hogere Macht en spiritualiteit  
 

Dokter Williams Duncan Silkworth (1873-1951), die een goede vriend van Bill is, ziet 

alcoholisme als een chronische ziekte van lichaam, ziel en geest. Deze dokter heeft de visie van Bill op 

alcoholisme sterk beïnvloed. Bijgevolg heeft de AA de opvatting van dokter Silkworth  over 

 
74 

ANONIEM, Handboek voor de Vlaamse AA, p. 9. 
75 

ANONIEM, Twaalf Stappen & Twaalf Tradities, p. 6-8. 
76 

Zie Bijlage 3: 12 Tradities 
77 

ANONIEM, Twaalf Tradities, http://www.aavlaanderen.org/site/twaalf-tradities.php (toegang 8 juli 2016). 

http://www.aavlaanderen.org/site/twaalf-tradities.php
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alcoholisme als ziekte overgenomen. Volgens de AA is volledige genezing van deze ziekte voorlopig 

niet mogelijk. Wel kan de ziekte tot herstel leiden door gehele alcoholonthouding. Met het begrip 

herstel bedoelt de AA dat de ziel niet meer ziek is. Lichaam en geest zijn nog drager, maar geen lijder 

meer van de ziekte. In zeldzame gevallen gebeurt het dat mensen zonder geestelijke  gezondheidszorg 

of nazorg nuchter kunnen blijven78. 

Vervolgens ziet de AA zichzelf niet als een religieuze beweging of een godsdienstig 

genootschap. Het Grote Boek van de Anonieme Alcoholisten beklemtoont dit reeds in hun voorwoord: 
 

ά²ƛƧ ȊƛƧƴ ƴƛŜǘ ǾŜǊōƻƴŘŜƴ ƳŜǘ ŜƴƛƎ ōƛƧȊƻƴŘŜǊ ƎŜƭƻƻŦΣ ŜƴƛƎŜ ǊŜƭƛƎƛŜ ƻŦ ŜƴƛƎ ƪŜǊƪƎŜƴƻƻǘǎŎƘŀǇΣ Ŝƴ ŜǾŜƴƳƛƴ 

bestrijden wij iemand; wij willen alleen maar diegenen de helpende hand bieden, die gekweld worden. 

hƴŘŜǊȊƻŜƪ ŘƻƻǊ ǿŜǘŜƴǎŎƘŀǇǇŜƭƛƧƪŜΣ ƳŜŘƛǎŎƘŜ Ŝƴ ƎƻŘǎŘƛŜƴǎǘƛƎŜ ƭƛŎƘŀƳŜƴ Ȋŀƭ ǿƻǊŘŜƴ ǘƻŜƎŜƧǳƛŎƘǘέ
79

. 

Het herstel- of twaalfstappenprogramma dat in het Grote Boek wordt uitgelegd, kent een 

spirituele grondslag80. Het boek Wij zijn gaan geloven definieert de AA als een spiritueel programma 

en een spirituele levenswijze81. Herstel van alcoholisme is mogelijk indien je je volledig  aan  de Hogere 

Macht kunt overgeven of toevertrouwen. Het loslaten van zichzelf, het erkennen van de menselijke 

beperktheid en de noodzaak tot geloof in een Hogere Werkelijkheid behoren tot de kernprincipes van 

de AA. Door het zich nederig opstellen voor de naaste of de Ander kan het eigen leven terug van 

betekenis zijn82. Mettertijd komt bijna elk AA-lid tot geloof in de Hogere Macht. De invulling van deze 

Hogere Macht kan bij elk lid verschillend zijn. Onder de AA-leden komen mannen en vrouwen van 

verscheidene geloofs- of levensovertuigingen voor. Tot enkele decennia geleden associeerden veel AA-

leden deze Hogere Macht met de Bijbelse God. In tegenstelling tot de huidige context wordt de Hogere 

Macht nu veel breder geïnterpreteerd83. Voor de één kan dat (de Bijbelse) God zijn, maar voor de ander 

kan dat de natuur of de groep zelf zijn. Volgens Nuyts is de relatie tot  de Hogere Macht een essentieel 

deel van ons mens-ȊƛƧƴΦ 5ŀƴƪȊƛƧ ŘŜ ƳŜƴǎ ƪǳƴƴŜƴ DƻŘǎΩ ǿŜǊƪŜƴ ǿƻǊŘŜƴ getoond84. 

Het AA-programma is een beschrijving van een transformatieproces. De 12 Stappen brengen 

je van een zinloos en een ellendig leven naar een gelukkiger en een rijker leven.  Je (her)ontdekt er  de 

levensvreugde en -wijsheid. De methode van AA creëert een helend effect op zowel lichaam, geest als 

ziel. Alle Stappen staan in het teken van het spiritueel of het geestelijk ontwaken. Deze transformatie 

begint reeds bij de eerste stap waarin je als alcoholist erkent dat je machteloos staat tegenover de 

alcohol85. 

Een belangrijke factor tot herstel zit in de AA vooral in de mogelijkheid tot identificatie. De 

uitwisseling van ervaringen onder lotgenoten zorgt ervoor dat ze hun alcoholprobleem vlugger zullen 

(h)erkennen. Het bewust worden van de eigen zwaktes maakt je een verdraagzamer mens. Liefde  en 
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vriendschap behoren tot de essentie van het AA-programma86. Naar de mening van David Schoen 

άǎǘŀŀǘ ŜǊ ǘŜƎŜƴƻǾŜǊ ŘŜ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛŜǾŜ ƪǊŀŎƘǘ Ǿŀƴ ŘŜ ŀƭŎƻƘƻƭΣ ŘŜ ƘŜƭŜƴŘŜ ƪǊŀŎƘǘ Ǿŀƴ ƭƛŜŦŘŜ Ŝƴ 

ƛƴǘŜǊƳŜƴǎŜƭƛƧƪŜ ǊŜƭŀǘƛŜǎέ87. In de AA- vergaderingen vertellen de leden elk hun eigen levensverhaal en 

dienen ze ook respectvol naar het levensverhaal van anderen te luisteren. Er is als het ware sprake van 

een wederzijdse betrokkenheid88. 

Het AA-programma stelt zich geen morele of geestelijke volmaaktheid tot doel. Primair richt 

het zich op de realisatie van een liefdevolle blik zowel op zichzelf als op de anderen. Het programma 

wil terug van het AA-lid een mens onder de mensen maken. Ook geeft de alcoholist de boodschap van 

de AA door aan andere lotgenoten89. Op die manier houdt hij de ervaring van de AA levendig90. Volgens 

Carl Gustav Jung is het verlangen naar alcohol de uitdrukking van een spirituele dorst naar eenheid of 

God. Een spirituele bewustwording kan vervolgens dit verlangen inlossen91. 

Het AA-programma is een proces zonder einde, want niemand kan dit programma perfect 

naleven92Φ ±ƻƭƎŜƴǎ ǘƘŜƻƭƻƻƎ bǳȅǘǎ άƎŀŀǘ ƘŜǘ ƻƳ ŘŜ ōŜǊŜƛŘƘŜƛŘ ǘŜ ōƭƛƧǾŜƴ ŘƻƻǊȊŜǘǘŜƴΣ Řƛǘ ƳŜǘ ŘŜ ƴŀŘǊǳƪ 

ƻǇ ƎŜŜǎǘŜƭƛƧƪŜ ǾƻƻǊǳƛǘƎŀƴƎ Ŝƴ ƴƛŜǘ ƻǇ ƎŜŜǎǘŜƭƛƧƪŜ ǾƻƭƳŀŀƪǘƘŜƛŘέ93. De spirituele reis is nooit voltooid. 

Het is een reis met vallen en opstaan, waarin je geestelijk moet groeien. De uitvoering van het AA-

programma leert het lid te leven met de imperfecties van zichzelf en die van andere lotgenoten. 

Bovendien kan bewustwording van de eigen gebrokenheid tot heelheid leiden94. 
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2.9. Besluit 
 

Welgeteld 18 jaar na de oprichting van de eerste AA-groep in Amerika is de AA in ons land 

geïntroduceerd. Op korte tijd hebben de AA-groepen zich over het hele land verspreid. Aan de hand 

van informatievergaderingen en publicaties is deze snelle bekendmaking gerealiseerd. Ook de 

belangstelling en inzet van talrijke externen (verpleegkundigen, geneesheren, maatschappelijke 

assistenten, clerici et cetera) heeft de verspreiding van de AA bevorderd. De AA kent heel wat 

dienstafgevaardigden die elk op hun beurt verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de 

organisatie zowel op intern als op extern vlak. De kracht van de AA zit vooral in het nuchter worden en 

blijven door zich in te zetten voor andere lotgenoten. Via het beleven van het 

twaalfstappenprogramma is fysich en maatschappelijk herstel mogelijk. Tot slot ziet de AA alcoholisme 

als een ziekte van ziel, geest en lichaam. Door de (h)erkenning van de eigen zwaktes en het zich toe 

vertrouwen aan een Hogere Macht ondergaat de alcoholverslaafde een veranderingsproces waardoor 

hij tot een nieuwe mens wordt herboren. 
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HOOFDSTUK 3 - INZET VOOR AA, EEN WERK VAN BARMHARTIGHEID 
 

In het volgende hoofdstuk ga ik eerst dieper in op zowel de wetenschappelijke als de religieuze 

wortels van de AA. Hierin hebben Carl Gustav Jung, William James en de Oxfordbeweging een 

belangrijk aandeel gehad. Verder volgt een opsomming van de bekendste Amerikaanse clerici en leken 

die zich vanuit een gelovige gedrevenheid hebben ingezet voor de opbouw en de verspreiding van de 

AA en/of de verbinding van de AA met de professionele hulpverlening. Tot slot komen de bezielde inzet 

van de belangrijkste priesters, religieuzen en leken in Vlaanderen uitvoerig aan bod. 

 

3.1. Wetenschappelijke en religieuze wortels van AA 
 

Zowel psychologen als psychiaters hebben hun steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van 

de AA. De oprichting van de AA is mede te danken aan enerzijds de inzichten van psychiater en 

psycholoog Carl Gustav Jung en anderzijds psycholoog William James. Jung (1875-1961) is een 

Zwitserse psycholoog en psychiater95. In de dieptepsychologie van Jung komt het tot een ontmoeting 

tussen de mystiek en de psychologie96. Net als filosoof en psycholoog W. James (1842-1910) heeft Jung 

correspondentie gehad met Bill. Zowel de Amerikaan James als de Zwitserse  Jung hebben elk, vanuit 

een eigen invalshoek, hun interpretatie van alcoholisme en de religieuze en/of spirituele ervaring aan 

Bill gecorrespondeerd. Jung is van mening dat enkel een spirituele  ervaring of religieuze ervaring het 

leven van de rijke zakenman Rowland Hazard kan redden. Door de toetreding tot de Oxfordbeweging 

is Hazard tot een innerlijke verandering gekomen97. Vervolgens verspreidde Hazard deze blijde 

boodschap verder en uiteindelijk zal dit leiden tot de oprichting van AA98. Mede dankzij het boek The 

Varieties of Religious Experience99 (over een godsdienstpsychologische studie naar mystieke 

ervaringen) van James, werden de inzichten van Bill over zijn eigen ervaringen bevestigd100. Zowel de 

belangstellende en onderzoekende geest  van Bill als de meer conservatieve en christelijke gerichte 

Robert Holbroek (Bob) Smith geloven in het belang van de wetenschap in het herstel van een 

alcoholprobleem101. Bill en Bob hebben een aantal inzichten uit de wetenschap in hun programma 

ƻǇƎŜƴƻƳŜƴΦ WǳƴƎǎΩ ƛƴȊƛŎƘǘ Řŀǘ ƘŜǘ ǾŜǊƭŀƴƎŜƴ ƴŀŀǊ ŀƭŎƻƘƻƭ ŜŜƴ ǳƛǘƛƴƎ ƛǎ Ǿŀƴ ŜŜƴ spirituele dorst naar 

eenheid/God en de vorming van gemeenschap als remedie voor het kwaad in de wereld zijn hiervan 

enkele voorbeelden102. 

Reeds vanaf de beginjaren is er een vruchtbare relatie tussen de christelijk-religieuze en 

wereldse benadering in de AA. Zowel psychologische als religieuze tendensen kunnen elkaar goed 

vinden in de AA-gemeenschap. Ze zijn complementair aan elkaar en komen samen in het gebied van 

de spiritualiteit. Toch heeft het niet altijd tot een verzoening geleid tussen beide domeinen in de AA. 

Er  zijn  tijden  geweest  dat  psychologische  inzichten  meer  aandacht  kregen  dan  de        religieuze 
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inzichten103. De invloed van beide domeinen verschilt van AA-groep tot AA-groep104. Meestal zijn 

maatschappelijke ontwikkelingen hiervan de oorzaak105. In het prille begin van de AA krijgt de Bijbel 

een centrale rol in sommige vergaderingen. De Bijbel reikt voor de AA-leden aanwijzingen aan om tot 

herstel te komen. De focus ligt hier niet zozeer in de alcoholproblematiek zelf, maar eerder in het 

veranderen van levensstijl106. Vooraleer de opkomst van de AA zijn er nog geen professionele 

ambulante centra voor alcoholverslaafden voorhanden. Bijgevolg zoeken velen hun toevlucht tot de 

AA107. Omwille van de secularisering na het Tweede Vaticaans Concilie nemen vaak psychologische 

inzichten het voortouw in de AA. De nieuwe leden van de AA zijn geregeld ex-patiënten die reeds een 

psychologische behandeling genoten. Deze ex-patiënten blijven soms sterk vasthangen aan het 

wetenschappelijke denken over alcoholisme, waardoor er minder ruimte overblijft voor de spirituele 

dimensie108. Verschillende (psychiatrische) ziekenhuizen hebben het twaalfstappenprogramma ook 

geïmplementeerd in hun eigen therapieën, weliswaar met andere accenten109. Daarbij mogen de 

christelijke wortels van AA niet vergeten worden. Oorspronkelijk dankt de AA haar wortels aan de 

Oxfordbeweging in Amerika. Effectenmakelaar Bill en dokter Bob spelen hierin een grote rol110. Hoewel 

beiden chronische alcoholisten zijn, slagen ze er toch in om hun alcoholgebruik te stoppen. Een 

belangrijke figuur die deels verantwoordelijk is voor deze ommekeer is Ebby Thacher (1896- 1966), een 

jeugdvriend van Bill. Ebby heeft zijn alcoholverslaving overwonnen dankzij het verhaal van de 

Amerikaanse zakenman en alcoholist Hazard. Deze zakenman laat zich in Zwitserland behandelen door 

psychiater Jung. Wanneer Hazard na zijn succesvolle behandeling terug naar Amerika gaat, duurt het 

niet lang alvorens hij terug hervalt. Volgens Jung kan herstel enkel nog mogelijk zijn door een religieuze 

bekering of een diepgaande spirituele ervaring111. Door toetreding tot de Oxfordbeweging112 komt hij 

tot een religieuze bekering. De Oxfordfilosofie en -ervaringen van Hazard spoorden Ebby aan om lid te 

worden van de Oxfordbeweging. Ebby wil zijn vriend Bill via dezelfde weg redden. Toch blijft de 

rationele Bill heel sceptisch tegenover de principes van de Oxfordbeweging zoals het geloof in een 

persoonlijke God. Hoewel Ebby, tijdens zijn bezoek aan Bill, niet veel indruk met zijn verhaal kon 

maken, zal het Bill enige tijd later toch sterk raken113. Zijn zielsverwant Ebby heeft iets kunnen bereiken 

waar hij zelf zo intens naar verlangt: nuchterheid.  Wanneer  Bill voor  de  zoveelste  keer  opnieuw  in  

het  ziekenhuis  van  New York 
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belandt, krijgt hij, na een bezoek van Ebby, plots een mystieke ervaring. Door de innerlijke verandering 

kan hij zijn obsessie voor alcohol loslaten en groeit in hem het verlangen om andere alcoholisten te 

helpen. Vervolgens schenkt Ebby aan Bill het boek The Varieties of Religious Experience (1902)114 van 

filosoof James. Dit boek over mystieke ervaringen geeft Bill een wetenschappelijke bevestiging van zijn 

visie op alcoholisme en de behandeling ervan115Φ bŀ ȊƛƧƴ ŜǊǾŀǊƛƴƎ Ǿŀƴ ΨǾŜǊƭƛŎƘǘƛƴƎΩ ǎƭǳƛǘ Bill zich aan bij 

de Oxfordbeweging. In diezelfde periode is ook Bob lid geworden van de Oxfordbeweging. Niet enkel 

het geloof, maar eveneens het contact met andere alcoholisten zijn volgens Bill en Bob de belangrijkste 

factoren om nuchter te worden en te blijven. Ook de opvatting in de Oxfordbeweging dat alcoholisme 

een zonde is, heeft een doorslaggevende rol gespeeld voor een afscheiding ervan. Bill en Bob zijn 

daarentegen wel voorstander van het nieuwe ziekteconcept dat dokter Silkworth heeft 

geïntroduceerd116. Bijgevolg brengen ze samen een groep alcoholisten bijeen en scheuren ze zich op 

die manier af van de Oxfordbeweging, die zich vooral focust op geloofsverdieping. De vurige 

evangelieprediking en de aanbidding van grote figuren zijn van minder belang in hun nieuwe groep, 

bestaande uit enkel alcoholisten. Net zoals de Oxfordbeweging ziet deze nieuwe groep zich eveneens 

als een niet- professionele, religieus georiënteerde groep om mensen met problemen van dienst te 

zijn. Vanuit deze eerste verzamelde groep alcoholisten ontstaat de AA. In 1937 zijn al 40 alcoholisten 

via deze groep(en) nuchter geworden117. 

Om nog even terug te keren naar het (levens)verhaal van Ebby, dient vermeld te worden dat 

Ebby, ondanks het feit dat hij een inspiratiebron is voor vele andere alcoholisten, het nuchter blijven 

niet heeft kunnen volhouden. Toch blijft Bill hem levenslang als een vriend en medestichter van de AA 

zien. Later wordt Ebby ƎŜȊƛŜƴ ŀƭǎ ƘŜǘ ǇǊƻǘƻǘȅǇŜ Ǿŀƴ ŘŜ !!ΩŜǊ ŘƛŜ ȊƛŎƘ ƴƛŜǘ ƪŀƴ ǿŜŜǊƘƻǳŘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ 

alcohol. Niettegenstaande Ebby telkens opnieuw hervalt, blijft hij wel een geliefd lid van de 

gemeenschap118. Vriendschap en verwantschap, zoals die tussen Ebby en  Bill, draagt de AA hoog in 

het vaandel. De AA vertoont een grote solidariteit voor de lijdende alcoholist. Een liefdevolle 

aanvaarding van de menselijke gebreken en/of zwakheden is van  essentieel belang in het programma 

van de AA119. De inzet van de AA kan als een werk van barmhartigheid worden gezien (later hierover 

meer). 
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3.2. Gelovig bezielde inzet voor AA ς Amerika 
 

Naast de christelijke wortels van de AA is er in hun beginjaren een vruchtbare samenwerking 

ǘǳǎǎŜƴ ǇǊƛŜǎǘŜǊǎΣ ǊŜƭƛƎƛŜǳȊŜƴ Ŝƴ !!ΩŜǊǎ ƎŜǿŜŜǎǘ ƳŜǘ ŘŜ ŦƻŎǳǎ ƻǇ ƘŜǊǎǘŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ ŀƭŎƻƘƻƭƛǎǘŜƴΦ ±ŀŀƪ 

nemen priesters en religieuzen de rol van pastor op zich, hoewel dit meestal niet expliciet wordt 

vermeld vanwege die neutraliteit waar de AA van uitgaat. Daarnaast hebben priesters en religieuzen 

ook bijgedragen tot een dynamische relatie tussen de AA en de professionele hulpverlening. 

In 1939 heeft een eerste christelijk ziekenhuis in Akron (Ohio) met de AA samengewerkt120. 

De eerste samenwerking tussen de professionele hulpverlening en de AA is tot stand gekomen door 

zuster Ignatia en dokter Bob. Mettertijd heeft zuster Ignatia, behorende tot de orde van de 

Augustinessen, de samenwerkingsverbanden ook naar andere ziekenhuizen overgedragen. Zuster 

Ignatia is een centrale figuur geweest in de Amerikaanse geschiedenis van de AA. Dankzij haar 

ondernemingen hebben talrijke religieuze instellingen zich voor de gemeenschap van de AA 

opengesteld. Vanaf dat moment ontstaat er een synthese tussen de medische kennis, de AA-ervaring 

van dokter Bob en de spiritualiteit van de zusters Augustinessen. Bovendien ziet zuster Ignatia 

overeenkomsten tussen de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, die een inspiratiebron van haar 

gemeenschap is, en de spiritualiteit van de AA. Zuster Ignatia ziet het alcoholisme als een spirituele 

ziekte waarbij het AA-programma en de wekelijkse vergaderingen van essentieel belang zijn voor het 

mogelijk herstel. De behandeling in het ziekenhuis, georganiseerd door dokter Bob en zuster Ignatia, 

bestaat uit een professionele ondersteuning, een spirituele verzorging en de ongeëvenaarde liefde die 

de patiënten krijgen van hun lotgenoten. Geleidelijk aan wordt zuster Ignatia zowel binnen de AA-

groepen als in de Al-Anongroepen als een geliefd en invloedrijk persoon gezien. Daarnaast bekommert 

ze zich over de religieuzen en de priesters die met een alcoholprobleem kampen. Alcoholisme onder 

religieuzen en priesters is een groot taboe binnen de Kerk. Volgens de bisschoppen ligt de enige 

remedie voor religieuzen en priesters in gebed en zelfbeheersing. Wanneer blijkt dat de nieuwe 

behandeling voor alcoholisten succesvol is, slaagt zuster Ignatia er weliswaar in om toch een aantal 

bisschoppen aan haar kant te krijgen. In 1950 schenkt de AA uit dankbaarheid een bronzen 

herdenkingsplaat aan de zusters Augustinessen en de eerste christelijke instelling die met de AA heeft 

samengewerkt. Opvallend, zuster Ignatia wil niet dat haar naam op de gedenkplaat wordt geschreven. 

Deze attitude wijst op een vorm van nederigheid en een verlangen naar anonimiteit die zowel Bill als 

Bob verder zullen uitdragen. Tot vandaag de dag geven de AA- leden haar namen zoals bijvoorbeeld 

apostel van de AA, engel van hoop, reddende engel, enzovoort. Zuster Ignatia heeft een enorme 

dienstbaarheid en spirituele erfenis aan de AA geschonken121. Mijns inziens heeft zij op een impliciete 

manier de rol van pastor in de AA op zich genomen. 

Ook Marty Mann is net als zuster Ignatia verantwoordelijk geweest voor de spirit van de 

gemeenschap. Mann is één van de eerste vrouwen die via de AA nuchterheid heeft gevonden. Deze 

intelligente en flamboyante vrouw is een belangrijke figuur geweest voor de beginjaren van de 

participatie van vrouwen in de AA. Tevens heeft ze de toetreding van buitenstaanders in de AA sterk 

aangemoedigd. Het standpunt van Mann is dat een alcoholist geen zondaar is, maar een ziek persoon 

die een passende behandeling nodig heeft om te kunnen herstellen. Hierbij ontwikkelt ze een educatief 

programma met als doel de alcoholisten informatie te geven over de mogelijke soorten behandelingen. 

Onder haar leiding groeit dit programma uit tot de National Council on Alcoholism 
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and Drug Dependence dat zich later zal uitbreiden tot een groot netwerk van instellingen. Zowel zuster 

Ignatia als Mann hebben elk met hun eigen charisma tot de harten van de alcoholisten én binnen én 

buiten de AA-gemeenschap kunnen doordringen122. 

Vervolgens engageert de jezuïet pater Edward Dowling zich ook sterk voor de AA. Hij heeft 

bijgedragen aan de verspreiding van de AA in Amerika. Volgens pater Dowling vertonen de 12 Stappen, 

die hij in het Grote Boek heeft gelezen, heel wat gelijkenissen met de geestelijke oefeningen van 

Ignatius van Loyola123. Vanuit zijn christelijke bezieling heeft hij religieuze duiding aan het 

twaalfstappenprogramma gegeven124. Hij verkondigt de boodschap van de AA zowel door zelf AA- 

groepen te stichten als door het geven van toespraken aan de AA. Voor Bill is pater en vriend Dowling 

de grootste en edelste ziel die hij ooit heeft gekend125. Door de ontmoeting van pater Dowling begint 

de protestantse Bill meer openheid te vertonen voor het katholicisme. Toch bekeert Bill zich niet tot 

de katholieke kerk omdat hij als sleutelfiguur van de AA neutraal wil blijven126. 

Een ander belangrijk persoon die van even groot belang is voor de AA als de voorafgaande 

figuren is de Episcopaalse predikant Sam Shoemaker. In de jaren 1934-1935 is Shoemaker één van de 

oprichters geweest van de Oxfordbeweging in New York. Deze man is vooral bekend om zijn sterke 

persoonlijkheid, overtuigingskracht en eerlijkheid127. Volgens Bob zou hij deels verantwoordelijk  zijn 

voor de geestelijke basis van de AA. Shoemaker heeft de principes van de Oxfordbeweging toegankelijk 

gemaakt voor de AA. Overgenomen Oxfordprincipes zijn onder andere het gewetensonderzoek, het 

samenwerken met anderen, de belijdenis, de karakterfouten zelf kunnen inzien en het herstel van 

gebroken relaties. Heel wat van deze gekopieerde principes kunnen pastoraal geduid worden (later 

hierover meer). Naar de mening van Bill dient de AA Shoemaker heel dankbaar te zijn voor zijn 

(geestelijke) bijdrage in de beginperiode van de AA128. Voorts hebben nog veel andere priesters, 

religieuzen en leken zich ingezet voor de verspreiding van de AA- boodschap over het Amerikaanse 

continent. Ze hebben het gedachtengoed van AA vooral bekend gemaakt via de publicatie van AA-

literatuur of het geven van voordrachten129. 

 

3.3. Gelovig bezielde inzet ς Vlaanderen 
 

Naast Amerika heeft de AA-boodschap zich eveneens in Vlaanderen heel snel verspreid. Ook 

in Vlaanderen hebben veel priesters, religieuzen en leken zich ingezet voor de AA door onder andere 

het schrijven van boeken en artikels over de AA en het alcoholisme. Vooral zuster Regine Catteeuw 

(1936-2000), pater Jean-Marie Puts (1914-1999) en priester Benedictus Paesmans (1900-1989) hebben 

talrijke werken uitgegeven130. De eerste vertalingen van de AA-literatuur naar het  Nederlands  zijn  

tevens  door  christenen  gebeurd.  De   Federatie  Sobriëtas131    heeft  hierbij       een 
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belangrijke rol gespeeld. De eerste katholieke geestelijke die zich heeft ingezet voor de oprichting en 

de uitbouw van de AA is priester Paesmans132. Hij is de eerste priester die de AA in haar waarde heeft 

herkend133. In Wallonië is het kanunnik Elie Gallez (1892-1973) die zich als eerste katholieke geestelijke 

voor de verslavingszorg heeft ingezet134. Het diepe geloof van priester Paesmans in God  en de 

medemens heeft bergen verzet135. Paesmans is geboren in 1900 te Kozen (Limburg) en is in 1989 te 

Hasselt overleden. In 1925 wordt hij in het Groot Seminarie van Luik tot priester gewijd. Vervolgens 

heeft hij in Leuven de opleiding Ingenieur-agronoom gevolgd. Na zijn schoolcarrière is hij leraar 

geworden aan het Sint-Jozefcollege van Hasselt. Paesmans heeft er zowel wetenschappelijke, 

landbouw- als taalvakken gedoceerd136. De Vlaamse Federatie Sobriëtas omschreef deze intelligente 

man als volgt: 
 

De professor is verstandig en fijnvoelig. In zijn omgaan met mensen heeft hij een directe stijl, zo op de 

man af. Er gaat een oproep van hem uit waarin hij de mens weet te grijpen, te boeien en te leiden. Er zit 

een groot doorzettingsvermogen in hem. Van uiterlijke schroom is er weinig van te zien. Er is niets dat 

hij niet durft, hij durft alles vragen. Vanuit dit laatste maakt hij de mensen groot. Professor Paesmans 

leert ons te geloven in elke mens: hij leert ons helpen met heel ons hart. Zijn groot geloof  en vertrouwen 

helpen ons een diepere dimensie aan ons bezig zijn met mensen te geven.
137

 

Verder heeft Paesmans veel bewondering getoond voor zijn nonkel Jozef-Blasius Senden die 

priester en geheelonthouder is. Senden inspireert Paesmans om ook geheelonthouder te worden138. 

Vanaf dat moment ontstaat er bij Paesmans een grote sociale en christelijke bewogenheid om de strijd 

tegen alcoholisme aan te vatten139. Hierbij krijgt hij heel wat steun van zijn nonkel140. Ondanks het feit 

dat Paesmans een bescheiden man is, heeft hij heel wat pionierswerk in de armen- en verslavingszorg 

verricht. Vanuit zijn geestdriftige bezieling als priester heeft hij veel mensen opnieuw levensvreugde 

geschonken. Paesmans kan talrijke (religieuze) vrijwilligers motiveren om zich voor de noodlijdende 

mens in te zetten. Daarnaast heeft hij heel wat initiatieven voor mensen met verslavingsproblemen in 

Limburg opgericht. Zijn vele realisaties geven blijk van een ruime maatschappelijke visie141. Het 

Volkstehuis in Hasselt of de VZW Caritaswerken zijn hiervan belangrijke voorbeelden. In het 

Volkstehuis vinden daklozen opnieuw een thuis. Dankzij dit tehuis kunnen ze terug vertrouwen en 

hoop in het leven krijgen. Tot vandaag de dag fungeert het Volkstehuis als een sociale  

ontmoetingsplaats  voor  zowel  gewone  als  kwetsbare  mensen  van  de  samenleving.   Ook 
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worden er goedkope maaltijden en andere activiteiten aangeboden om op die manier de sociale 

cohesie te versterken142. Naar aanleiding van het 45-jarig bestaan van het Volkstehuis is er in 1991 een 

bronzen borstbeeld van Paesmans aan de Kempische Kaai geplaatst143. 

In 1958 heeft Paesmans het consultatiebureau voor drank- en drugproblemen (CAD) in 

Limburg opgericht. Dit consultatiebureau wordt volledig door Paesmans gefinancierd144. Het doel van 

dit initiatief is om medische, sociale en morele hulp aan de alcoholisten te bieden. De leiding van dit 

consulatiebureau valt in handen van de geestelijke raadgever Paesmans, twee psychiaters en twee 

maatschappelijke assistenten. Daarnaast toont Paesmans heel wat belangstelling voor de eerste AA- 

groepen in Vlaanderen. Hij gelooft sterk in de menselijke kracht en de dynamiek van deze groepen. 

Bijgevolg is hij de grondlegger van de eerste AA-groepen in de provincie Limburg145. De AA-beweging 

is voor het Limburgs consultatiebureau een belangrijke hulp in de nazorg van de behandelde 

alcoholisten maar ook in het bereiken van nieuwe verslaafden146. Hoewel de AA-groepen normaliter 

autonoom functioneren, helpt het CAD hen toch bij hun opbouw in Vlaanderen. In de beginjaren 

komen geregeld leden van de staf de AA-vergaderingen in Limburg bezoeken. Vanaf 1957 hebben, 

onder invloed van Paesmans, de meeste AA-groepen in Limburg een priester als geestelijk raadgever 

of vriend147. De priester is in de vergaderingen geen predikant of bestuurder. Hij zorgt voor de eenheid 

in de groep en hij helpt de leden bij de beleving van het twaalfstappenprogramma148. In de provincie 

Limburg wordt, meer dan in de andere provincies, aandacht besteed aan de beleving van het geestelijk 

herstelprogramma van AA149. 

Verder heeft Paesmans belangrijk werk verricht in Vlaanderen wat betreft de opvatting van 

het zondeconcept. In de periode voor Paesmans wordt alcoholisme als een zonde beschouwd. Samen 

met kanunnik Gallez heeft Paesmans een andere invulling aan het zondebeeld van de alcoholist 

gegeven. Ook in Amerika is Mann reeds verdedigster van deze nieuwe invulling (zie vorig onderdeel). 

Hun vernieuwende opvattingen zijn neergeschreven in de brochure Ter redding van de 

drankzuchtigen150. Aan de hand van deze brochure hopen ze dat hun boodschap over de pastorale zorg 

van alcoholisten aan alle priesters en religieuzen wordt doorgegeven. Belangrijk hierbij op te merken 

is dat Paesmans zich reeds engageerde in de AA toen deze brochure werd uitgegeven151. Zowel 

Paesmans als Gallez zijn van mening dat de alcoholist niet louter als een zondaar, maar evenwel als 

een zieke dient benaderd te worden152. Het boek Alcoholisme: een vergeten ziekte van dokter Paul 

Philips legt hier tevens getuigenis van af. Paesmans ziet zichzelf als een herder of een pastor naar de 

alcoholisten toe. Door de alcoholist als een zieke of een verslaafde te gaan beschouwen, kan dit nieuwe 

wegen openen voor de priester die zich over de alcoholisten ontfermt. Paesmans verwijst hierbij naar 

[ǳƪŀǎ рΣомΥ άaŀŀǊ WŜȊǳǎ ƎŀŦ Ƙǳƴ ǘŜƴ ŀƴǘǿƻƻǊŘΥ ΨDŜȊƻƴŘŜ ƳŜƴǎŜƴ ƘŜōōŜƴ ƎŜŜƴ ŘƻƪǘŜǊ ƴƻŘƛƎΣ ƳŀŀǊ 

zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering  te 
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ǊƻŜǇŜƴΣ ƳŀŀǊ ȊƻƴŘŀŀǊǎΦέ hƻƪ ƘŜǘ ǾŜǊƘŀŀƭ Ǿŀƴ ŘŜ ƎƻŜŘŜ ƘŜǊŘŜǊ ŘƛŜ ȊƛƧƴ фф ǘǊƻǳǿǾƻƭƎȊŀƳŜ ǎŎƘŀǇŜƴ ƭƛŜǘ 

staan om het ene verloren schaap te zoeken behoort tot de taken van een priester en/of pastor. Toch 

wagen maar weinige Vlaamse priesters uit de tijd van Paesmans zich aan de opdracht om zich over 

alcoholisten te ontfermen. Hoogstwaarschijnlijk zien ze het als een hopeloze taak. Ook is er in die tijd 

nog maar weinig kennis van alcoholisme voorhanden. Toch blijft Paesmans volhouden dat priesters 

van betekenis kunnen zijn voor alcoholisten. Hij is de Barmhartige Samaritaan die wel hulp wil bieden, 

hoe uitzichtloos hun situatie ook lijkt153. 

Volgens Paesmans dient de priester eerst alles voor mogelijk herstel gedaan te hebben 

ŀƭǾƻǊŜƴǎ ƘƛƧ ŘŜ ŀƭŎƻƘƻƭƛǎǘ ƳŀƎ ƻǇƎŜǾŜƴΦ tŀǎ ǿŀƴƴŜŜǊ ŘŜ ǇǊƛŜǎǘŜǊ /ƘǊƛǎǘǳǎΩ ōŀǊƳƘŀǊǘƛƎƘŜƛŘ ǾƻƭƭŜŘƛƎ 

heeft uitgeput, krijgt hij de toestemming om de alcoholist te verlaten. Een herder mag pas de zoektocht 

naar zijn verloren schaap opgeven indien hij overal heeft gezocht. Naar de mening van Paesmans 

veroorzaakt de alcoholist niet alleen sociale schade aan zichzelf, maar evenzeer aan anderen, zowel 

bewust als onbewust154. Het is de taak van de priester om voor de alcoholist verzoenend en helend op 

te treden. Pastorale zorg is er voor de alcoholist en voor zijn naasten155.  Net zoals onze huidige paus 

Franciscus legt Paesmans sterk de nadruk op de barmhartigheid voor de naaste. Ook dient de priester 

op de hoogte te zijn van de problematiek van de alcoholist die hij, al naargelang de situatie, 

doorverwijst naar een geneesheer. Verder moet de priester leken mobiliseren die hem willen bijstaan. 

De taak van de leek ligt hoofdzakelijk in het brengen van huisbezoeken bij de alcoholisten. Via 

persoonlijke gesprekken of doorverwijzing naar de geneesheer proberen ze de alcoholisten te 

herstellen. Naast de priester verleent ook de leek, vanuit navolging van Christus, een vorm van 

pastorale zorg toe. Wanneer de alcoholist gestabiliseerd is, blijven de priesters en de leken hem actief 

opvolgen om vervolgens te voorkomen dat hij zou hervallen. Tot slot beëindigt Paesmans in de 

brochure zijn uiteenzetting met de erkenning van de AA-groepen. Hij is de eerste priester die het 

belang van de AA erkent en onderstreept156. Paesmans zorgt tevens voor een vertaling van de AA-

literatuur naar het Nederlands. Zijn vertaalde AA-literatuur, die religieus gekleurd is, wordt vooral door 

de Limburgse AA-groepen gebruikt. In de jaren 1980 wordt de vertaalde AA-literatuur van Paesmans 

echter afgekeurd, want de AA-leden aanvaarden de religieuze interpretatie van het herstelprogramma 

niet meer157. 

Zijn spiritualiteit is zijn diepste persoonlijke drijfveer en die drukt zich innerlijk uit door zijn 

onvoorwaardelijk geloof en rotsvast vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid158. Paesmans gelooft 

heel sterk dat de Heer hem bij al zijn werken bijstaat159. Hij is getuige van de Blijde Boodschap in woord 

en daad. Paesmans is een voorbeeld in gebed en offer160. Professor Jan Kerkhofs, een tijdgenoot van 

Paesmans, is van mening dat de Blijde Boodschap op zijn gezicht te lezen staat161. Paesmans geeft het 

geloof niet enkel via zijn medewerkers en/of zijn initiatieven door, maar eveneens aan de 

hulpbehoevenden zelf. Hij brengt hen terug licht te midden van de duisternis. Door de  gelovig  bezielde  

inzet van Paesmans winnen  de  hulpbehoevenden  hun  geloof  en  vertrouwen 
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ǘŜǊǳƎΦ ±ƻƭƎŜƴǎ ǇǊƛŜǎǘŜǊ ¢ƻƴȅ tƻƻǊǘŜƴ ƘŜŜŦǘ tŀŜǎƳŀƴǎ WŜȊǳǎΩ ǿŜǊƪ ƛƴ ƻƴȊŜ ǘƛƧŘ ǾƻƻǊǘƎŜȊŜǘΦ bŜt zoals 

Jezus talrijke mensen van diverse ziekten en kwalen heeft bevrijd, heeft Paesmans talrijke mensen van 

kwalen bevrijd162. Paesmans heeft niet enkel de intentie hen te herstellen van kwalen, maar wil 

evenzeer schone mensen van hen maken163. Hij laat ze als nieuwe mensen herboren worden164. Zijn 

grote dienstbaarheid en liefde voor de medemens kan vandaag de dag een sterke inspiratie zijn voor 

talrijke verenigingen die zich voor de minst-bedeelden en noodlijdenden inzetten165. 

Niet alleen Paesmans, maar ook veel andere priesters, religieuzen en leken hebben 

meegewerkt aan de uitbouw en de verspreiding van de AA in België166. Uit de afgenomen interviews 

blijkt dat bijna iedere Vlaamse provincie één invloedrijke geestelijke kent die zich voor de AA heeft 

ingezet. Dit gaat over pater Jozef De Reys in Antwerpen, pater Piet Meesters in Eeklo, pater Lefever  in 

Kortrijk, pater Jozef Santens uit Roeselare, pater Puts uit Brugge en priester Paesmans in Hasselt. 

Meestal fungeren deze geestelijken als een proost in de AA-groepen. 

Net zoals in Amerika hebben talrijke Vlaamse priesters en religieuzen een brug tussen de AA 

en de professionele hulpverlening proberen te realiseren. Naast de AA erkent Paesmans het belang  

van de professionele hulpverlening van alcoholisten. De oprichting in Hasselt van zijn 

consultatiebureau voor drank- en drugsproblemen is als ambulant centrum reeds een stimulans voor 

een betere samenwerking tussen de AA en de professionele hulpverlening. Voor Paesmans staan de 

professionele hulpverlening en de AA op een gelijkwaardige hoogte. Volgens Paesmans kunnen beide 

domeinen elkaar aanvullen. Een alcoholist heeft niet enkel somatische, maar eveneens geestelijke zorg 

nodig167. Paesmans erkent dat het louter lidmaatschap van de AA voor sommige probleemdrinkers niet 

volstaat. Bijgevolg verwijst Paesmans geregeld leden van zijn AA-groepen uit Limburg door naar nabije 

ziekenhuizen. Doordat Paesmans proost is van AA-groepen in Limburg luisteren de leden meer naar 

zijn advies. De leden aanvaarden gemakkelijker professionele hulp indien dit door de priester zelf 

wordt gesuggereerd168. 

Ook hebben Puts en De Reys, vanuit hun gelovig bezielde inzet, de verbinding tussen de AA en 

de professionele hulpverlening proberen te maken169. Puts en De Reys zijn proost van AA-groepen in 

West-Vlaanderen en Antwerpen en net als Paesmans hebben zij ambulante centra voor alcoholisten 

opgericht. Volgens Puts en De Reys moet er zowel zelfhulp als therapeutische hulp voor 

probleemdrinkers voorhanden zijn170. Toch is het niet enkel Paesmans, Puts en De Reys die deze 

mening in Vlaanderen delen. De overtuiging van een complementariteit tussen beide domeinen wordt 

immers door het merendeel van de Vlaamse religieuzen gedeeld. De meeste proosten die zich voor 

AA-groepen engageren, onderhouden doorgaans goede relaties met de leden, waardoor de  brug met 

de AA en de professionele hulpverlening ook gemakkelijker verloopt171. 

Vervolgens is pater Piet Meesters evenzeer een noemenswaardig figuur in de 

complementariteit tussen AA en de professionele hulpverlening. Samen met dokter Ansoms heeft hij 

in  1982  de  Vlaamse  vereniging  voor  Alcohol-  en  andere  drugproblemen  (VAD)  opgericht.   Deze 

 

162 
H. VANDERMEULEN, Professor Benedictus Paesmans, p. 18. 

163 
Ibid., p. 16. 

164 
Ibid., p. 13. 

165 
Ibid., p. 19. 

166 
F. LARRIDON, Alcoholisme en pastoraal, p. 215. 

167 
Interview met psychiater Joris Casselman, Leuven, 13 juni 2016. 

168 
CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOLISME IN LIMBURG VZW, Overzicht: 5 eerste werkjaren (1985-1963), p. 11. 

169 
Interview van Frans Larridon, Varsenare, 4 juli 2016. 

170 
Interview psychiater Joris Casselman , Leuven, 13 juni 2016. 

171 
Interview met Frans Larridon, Varsenare, 4 juli 2016. 



27  

vereniging zorgt voor studie en vorming inzake preventie van alcohol- en andere drugproblemen. 

Federatie Sobriëtas is een dergelijke vereniging voor preventie en is lid van de VAD. Ook de 

voorzitster van de Vlaamse AA is lid van deze vereniging die het aanbod van haar leden bekend 

maakt aan de Vlaamse bevolking. Daarenboven is Meesters jarenlang actief geweest als pastor in de 

geestelijke gezondheidszorg te Eeklo en heeft hij zich als proost ingezet voor diverse AA- en Al- 

Anongroepen van Oost-Vlaanderen. Vanuit zijn pastorale functie in de geestelijke gezondheidszorg 

gebeurt het dikwijls dat hij vandaar uit mensen naar de AA stuurt en omgekeerd. Als religieus bezield 

man is  hij overtuigd van de  gelijkwaardigheid tussen de  AA en  de  professionele     hulpverlening172. 

Verder is er dankzij zuster en sociaal assistente Régine Catteeuw een goede samenwerking 

tussen de AA en de Sint-Jozefskliniek te Pittem gegroeid. Deze wederzijdse relatie wordt bevorderd 

door een studie over alcoholomanie die Catteeuw en geneesheer Van Laere hebben gepubliceerd. Met 

Řƛǘ ƻƴŘŜǊȊƻŜƪ ǘƻƻƴŘŜƴ ȊŜ ŀŀƴ Řŀǘ άǾƻƻǊ ǊŜŘŘƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ǇǊƻōƭŜŜƳŘǊƛƴƪŜǊΣ ƴŀŀǎǘ ŘŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŜƭŜ 

hulpverlening, de familiale steun, de sociale assistentie en het lidmaatschap in een AA-groep 

onmisbaar is.173έ 

Daarenboven bekommert Catteeuw zich over het lot van priesters en religieuzen die met  een 

alcoholprobleem kampen. In de tijdsperiode van Catteeuw heerst er een groot taboe wat betreft 

alcoholisme en zeker als het over mensen uit religieuze kringen gaat. Zuster Catteeuw stelt vast dat 

religieuzen en priesters na hun ontwenningskuur in de Sint-Jozefskliniek Pittem vaak aan hun lot 

worden overgelaten. Door hun drempelvrees durvden zij niet naar de AA te gaan. Bijgevolg richtte 

Catteeuw in 1975 de Contactgroep voor priesters en religieuzen op174. Na haar overlijden in 2001 wordt 

deze samenwerking van de Contactgroep én het Sint-Jozefskliniek overgenomen door Tine van Belle, 

later bijgestaan door diaken Christiaan Plaisier. Momenteel telt deze Contactgroep ongeveer  50 

priesters, religieuzen en diakens en komen ze 4 keer per jaar samen om elkaar te ontmoeten en te 

werken aan zowel hun persoonlijk als aan hun gemeenschappelijk probleem. Tevens is er enkele  jaren 

geleden een Zorgteam voor priesters en religieuzen in het leven geroepen. Het Zorgteam kent een 

ruimere werking dan die van de Contactgroep én het Sint-Jozefsziekenhuis zelf. Niet alle religieuzen, 

priesters en diakens zijn immers even gretig om naar de Contactgroep te gaan.  Sommigen opteren 

liever om eerst een individueel traject af te leggen. Het zorgteam focust zich zowel op religieuzen, 

priesters en diakens met psychische- en/of afhankelijkheidsproblemen. Het zorgteam probeert samen 

met de persoon op een discrete manier passende (professionele) hulpverlening te zoeken en/of 

eventueel zelf ondersteuning te bieden. Het Zorgteam richt zich tot heel Vlaanderen175. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

172 
Interview met pater Piet Meesters, Eeklo, 25 mei 2016. 
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J. VAN LAERE & R. CATTEEUW, Over alcoholomanie, Pittem, Koninklijke Vlaamse academie voor geneeskunde 

België, 1969. 
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SOBRIËTAS, Zilveren jubileum contact-groep clerici in Tijdschrift De Weg, 35 (2000) 2-5. 
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CONTACTGROEP EN ZORGTEAM, Zorg voor priesters, diakens en religieuzen met psychische en/of 
afhankelijkheidsproblemen. 
http://topa.be/admin/files/assets/documenten/Contactgroep_en_Zorgteam_Folder.pdf (toegang: 06.07.16) 

http://topa.be/admin/files/assets/documenten/Contactgroep_en_Zorgteam_Folder.pdf
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3.4. Besluit 
 

De AA dankt haar oorsprong aan enerzijds de inzichten van psychiaters en psychologen en 

anderzijds aan de Evangelische Oxfordbeweging in Amerika. Doorheen de jaren hebben deze beide 

groepen de AA-gemeenschap beïnvloed. Mede door de inzet van talrijke priesters en religieuzen is het 

gedachtengoed van de AA wereldwijd bekend geraakt. Vanuit hun gelovige bezielde gedrevenheid 

hebben ze de AA-boodschap mee vorm gegeven en/of de brug tussen de professionele hulpverlening 

en de AA proberen te leggen. In Vlaanderen is professor en priester Benedictus Paesmans hierbij een 

voorbeeldfiguur geweest. Net zoals talrijke andere (Vlaamse) religieuzen en priesters heeft hij niet 

alleen AA-groepen gesticht, maar ligt hij eveneens aan de basis van de oprichting van een ambulant 

centrum voor (alcohol)verslaafden. Allen zijn ze overtuigd van de complementariteit tussen de 

zelfhulpgroep AA en de professionele hulpverlening. 



29  

HOOFDSTUK 4 - EEN PASTORALE DUIDING VAN HET 

TWAALFSTAPPENPROGRAMMA 

In het volgende hoofdstuk wordt de verhouding tussen de AA en het christelijk geloof 

besproken. De AA heeft haar roots in een christelijke beweging. Vervolgens licht ik kort toe wat ik 

precies wil aantonen vanuit de afgenomen interviews. Tot slot geef ik aan de hand van het 

interviewonderzoek, de literatuur en mijn eigen interpretatie een pastorale duiding aan het 

twaalfstappenprogramma. 

 

4.1. Relatie tussen de AA en het christelijk geloof 
 

Hoewel de AA zichzelf niet associeert met een godsdienstige beweging, vertoont het 

twaalfstappenprogramma toch heel wat gelijkenissen met de spiritualiteit en/of beleving in christelijke 

zin. De 12 Stappen kennen grotendeels hun oorsprong bij de principes van de evangelische 

Oxfordbeweging176Φ ±ƻƭƎŜƴǎ !ΦDΦ ¢ŀȅƭƻǊ ȊƛƧƴ άŘŜ !! en het christendom twee parallel- lopende 

autostrades, want zij steunen voor een groot deel op dezelfde principes.177έ IŜǘ ŎƘǊƛǎǘŜƭƛƧƪ ƎŜƭƻƻŦ Ȋƛǘ 

reeds impliciet in de spiritualiteit van AA vervat. Wel kan het nog meer geëxpliciteerd worden. Het is 

niet verwonderlijk dat veel religieuzen een christelijke duiding aan het twaalfstappenprogramma 

hebben gegeven. Zowel priester Dowling als pater Meesters hebben de 12 Stappen van een religieuze 

interpretatie voorzien. Vanuit gelovig standpunt zijn er in het twaalfstappenprogramma diverse 

aanknopingspunten om een pastorale benadering van alcoholisten te vinden. In het 

twaalfstappenprogramma van de AA zijn er zelfs richtingaanwijzers voor een religieuze levensvisie178. 

Een gelovig AA-lid formuleert de AA als volgt: 

Het belangrijkste in AA is de spiritualiteit. De godsgedachte en de filosofie van de stappen helpen je tot 

persoonlijk geestelijk herstel te komen. Ze leiden naar een nieuwe levenswijze voor de herstellende 

alcoholist en zijn naasten. God verricht er kleine mirakels. De AA is geen mensenwerk, want anders was 

het al lang verdwenen. De AA is een uniek goddelijk geschenk dat dagelijks bloeit en groeit zolang de 

goddelijke genade het liefdevol begeestert, bezielt en zegent. Dat is het wonder vandaag
179

. 
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F. LARRIDON, Alcoholisme en pastoraal, p. 224. 

177 
Ibid., p 221. 

178 
Ibid., p.224. 
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4.2. Intentie van het onderzoek 
 

Via verscheidene interviews hebben gelovig bezielde priesters, religieuzen en leken (zowel lid als 

geen lid van de AA) een pastorale interpretatie van het twaalfstappenprogramma erkend en bevestigd. 

Aan de hand van de getuigenissen en mijn eigen interpretatie zal ik tot slot proberen deze pastorale 

duiding van het twaalfstappenprogramma toe te lichten. Via een bespreking van de deelterreinen of 

wegen van het pastoraat, die in het boek Geestkracht aan bod komen, zal ik deze pastorale duiding 

aantonen180. 

Ondanks het feit dat veel AA-leden zichzelf als niet-gelovig beschouwen, dragen ze toch 

inherent de christelijke boodschap aan elkaar over. Ze zijn als het ware schapen die voor elkaar 

herderlijk zijn. Elk op hun beurt nemen ze de rol van herder of pastor op zich. Weliswaar zijn de AA- 

leden een herder of pastor in de niet-kerkelijke zin van het woord. Vanuit een puur humanitaire 

houding zijn ze een herder voor elkaar. 

 

4.3. Resultaten 
 

4.3.1. Interview met Willy, priester181 
 

Priester Willy is reeds 20 jaar lid van de AA in regio Leuven. Voor zijn intrede in de AA, heeft hij 

2 ontwenningskuren in het ziekenhuis te Pittem gevolgd. Nadien is hij via Pittem naar de AA 

doorverwezen. Het psychiatrisch ziekenhuis te Pittem is altijd sterk gericht geweest op de 

doorverwijzing naar de AA. Voor priester Willy is het bijwonen van de wekelijkse AA-vergaderingen van 

prioritair belang. Als jonge priester vroeg de AA hem om proost te worden van de AA, maar uiteindelijk 

heeft hij daar toch niet mee ingestemd. Een proost is iemand die het religieus woord in  de AA komt 

geven. Volgens priester Willy zijn de getuigenissen van de AA-leden veel ingrijpender dan een religieus 

woord of een geleerde uiteenzetting. Voor priester Willy zijn de 12 Stappen van de AA een andere 

manier om de Bergrede of de 10 geboden uit te leggen. De Bergrede reikt ons een aantal 

levenswaarden aan die verwijzen naar de diepere lagen van het leven. De mens kan deze waarden zelf 

ontdekken, want ze liggen allemaal in onszelf. Voor gelovigen duiden deze diepere lagen op de 

aanwezigheid van God. Voor priester Willy is de eerste stap de moeilijkste. De eerste stap is het 

toegeven van de machteloosheid. Het is een stap van de eerlijkheid dat je je alcoholprobleem zelf niet 

kan oplossen. Het is de eerste ontdekking van het leven: ik heb anderen nodig om iets voor mezelf te 

realiseren. Of nog anders gezegd: het is een innerlijke overtuiging die moet doordringen tot het hart. 

Priester Willy ziet de AA als zaligmakend omdat je er opnieuw leert mens te worden en opnieuw leert 

te denken over alle facetten van het leven. Hoe meer je aan alcohol vasthangt, hoe kleingeestiger je 

wordt. Alcohol op zich is niet slecht, maar de manier van omgang met alcohol kan slecht zijn. AA leert 

je net op een nieuwe manier met alcohol om te gaan. Tegenwoordig wordt in  de 
 

179 
Mailverkeer met AA-lid Miel, 14 juni 2016. 
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A. LIÉGEOIS, K. DEMASURE, K. DE FRUYT, Geestkracht. Pastoraat en geestelijke gezondheidszorg, Antwerpen, 

Halewijn, 2004. 
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Interview met priester Willy, Leuven, 4 juni 2016. Omwille van het bewaren van de anonimiteit wordt de 
familienaam van dit AA-lid niet weergegeven. 
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AA veel tijd besteed aan de rondvraag. De getuigenissen of de ervaringen die de AA-leden in de  groep 

delen, zijn heel verhelderend. Het AA-programma spreekt je aan in de tweede dimensie van het leven. 

Het gaat over de waarom-vragen of over de motivatie van het leven. Het is een religieus programma, 

ƳŀŀǊ ǾƻƻǊ ŘŜ !! ƴƛŜǘ ƛƴ ŘŜ Ȋƛƴ Ǿŀƴ ΨǊƛŎƘǘƛƴƎ DƻŘ ǘƻŜΩΦ Religare verwijst naar het verbinden met de kern 

van je leven. Als alcoholist mis je de kern van je leven en de AA-vergadering is de enige plaats waar je 

over jezelf kan spreken. Vanuit de gelovige interpretatie van priester Willy is de AA-vergadering een 

weg die naar God leidt. Hij ziet de Hogere Macht van AA als de Bijbelse God. De diepste kern van het 

programma is voor hem heel Bijbels. Het is een weg naar de herontdekking van God. Zowel het AA-

programma als de manier waarop je leert omgaan met het leven is godsdienstig. Het is een dienst aan 

het Leven. Als je je toevertrouwt aan God, dan word je rijk aan Gods zorg en/of leven. In de AA wordt 

God in jezelf wakker gemaakt. De Bijbel verwijst vaak naar de drie valkuilen of de beproevingen waar 

zowel Jezus als wijzelf mee geconfronteerd worden: hebzucht, eerzucht en heerszucht. Daartegenover 

stelt Jezus: delen, beminnen en dienen. Als je je als mens bewust wordt van deze drie valkuilen dan 

word je rijk aan God. 

Volgens priester Willy zit het verrijzenisgebeuren in het AA-programma vervat. Mensen 

worden in de AA opnieuw geboren. Ze verrijzen uit hun oude mens-zijn. Om het met de woorden van 

ŘŜ ƘŜƛƭƛƎŜ ŀǇƻǎǘŜƭ tŀǳƭǳǎ ǳƛǘ ŞŞƴ Ǿŀƴ ȊƛƧƴ ōǊƛŜǾŜƴ ǘǊŜŦŦŜƴŘ ǘŜ ŦƻǊƳǳƭŜǊŜƴΥ ά.ŜƪƭŜŜŘ ǳ ƳŜǘ ŘŜ ƴƛŜǳǿŜ 

ƳŜƴǎέΦ Lƴ ŀƭƭŜ ǾǊƛjheid worden mensen in de AA uitgenodigd om hun eigen verhaal te doen. Ze vertellen 

er over hoe ze zijn afgestapt van hun oude mens-zijn en terug eerlijk tegenover zichzelf en anderen zijn 

geworden. Over hoe ze terug aandacht hebben voor elkaar of over hoe ze terug verwonderlijk in het 

leven staan. AA-leden geven hun boodschap aan elkaar door. Net zoals de eerste apostelen getuigen 

ŘŜ !!ΩŜǊǎ Ǿŀƴ ǿŀǘ ȊƛƧ ƎŜȊƛŜƴΣ ƎŜƘƻƻǊŘ Ŝƴ ōŜƭŜŜŦŘ ƘŜōōŜƴΦ 5Ŝ !!-leden vertellen wat ze hebben 

meegemaakt, hoe ze er uitgekomen zijn en hoe ze nu het leven op een wonderbare, nieuwe wijze 

beleven. Het heeft zowel betrekking op het hoofd, het hart als de handen. Vanuit gelovig perspectief 

is het AA-ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ŜŜƴ ǇŀǎǘƻǊŀŀƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΦ 5ŜŜƭƴŜƳŜƴ ŀŀƴ ŘŜ !! ƛǎ  ŜƛƎŜƴƭƛƧƪ άƛƴ ƘŜǘ ōŀŘ Ǿŀƴ Ře 

ǇŀǎǘƻǊŀƭŜ ȊƻǊƎ ȊƛǘǘŜƴέΦ LŜŘŜǊŜŜƴ ŘƛŜ ŜŜǊƭƛƧƪ ƎŜǘǳƛƎǘ ƘƻŜ ƘŜǘ ƳŜǘ ƘŜƳ ƎŀŀǘΣ ǾŜǊƭŜŜƴǘ ǇŀǎǘƻǊŀƭŜ ȊƻǊƎΣ 

omdat hij ingrijpt in het leven van anderen. Het gebeuren van het evangelie wordt in de AA 

waargemaakt. Het verhaal van de lamme is hiervan een passende illustratie. Hoewel de lamme zich in 

een uitzichtloze situatie bevindt, zal hij toch miraculeus genezen. De genezing van de lamme is het 

werk van God. Ook het verhaal van de tien melaatsen die Jezus geneest, kan je in de AA terugvinden. 

Na de genezing van de melaatsen is er slechts één melaatse die naar Jezus teruggaat om hem te 

bedanken voor zijn nieuwe kans. In de AA wordt men zich bewust van het wonder (genezing) dat er 

gebeurt en je moet daarvoor dankbaar zijn. Het is God die naar mij toekomt en mij terug mens maakt. 

Verder worden de zeven hoofdzonden van de Rooms-katholieke kerk door de AA- leden aanvaard, 

hoewel dit heel katholieke taal is. In de AA zijn er leden die telkens opnieuw hervallen en die zo de weg 

van Judas volgen. Ze getuigen van verraad en kunnen hierdoor zowel AA als haar boodschap negatief 

maken. Toch moeten we proberen er wel steeds te zijn voor de leden  die in de put zitten. Tot slot is 

het nuchter worden ook geen feit, maar een hele levensgeschiedenis waarbij je alles terug opnieuw 

moet leren doen zonder alcohol. 
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4.3.2. Interview met Valeer, priester182 
 

In 1961 heeft priester Valeer samen met een commissaris een AA-groep te Harelbeke 

opgericht. Zelf is hij geen alcoholist. In de periode van 1961 tot 1981 heeft priester Valeer zich actief 

ingezet voor de AA. Tegenwoordig heeft hij nog sporadisch contact met de AA. Als priester doet hij 

veel huisbezoeken. Geregeld wordt hij geconfronteerd met alcoholproblemen in gezinnen. Vroeger 

hebben veel Harelbekenaars gewerkt in de bouw in Wallonië. Wanneer ze van hun werk thuiskwamen, 

dronken zij vaak veel alcohol. Aan dit probleem wou priester Valeer iets doen. Bijgevolg heeft hij een 

eigen AA-groep in Harelbeke tot leven geroepen. Elke week volgt priester Valeer de AA- vergaderingen 

bij. Daarnaast spreekt hij geregeld over de AA in de KAV, KLJ of andere christelijke verenigingen. Ook 

in zijn preken spreekt hij dikwijls over de AA. 

Priester Valeer is geen proost, maar een buitenstaander of een medewerker bij de AA.  Meestal 

fungeert de priester als een proost of een bemiddelaar in de AA-groepen. Priester Valeer is deels 

verantwoordelijk voor de goede werking van zijn groep. Hij stelt onder andere lokalen beschikbaar 

voor de groep(en), zorgt voor de koffie en de verwarming, gidst mensen naar de AA en/of naar de 

huisarts, enzovoort. Naast de geestelijken worden ook maatschappelijk werkers of professionele 

hulpverleners geregeld tot de AA-vergaderingen toegelaten. De AA-groepen zijn de priester heel 

dankbaar geweest voor zijn jarenlange inzet. Velen zien de priester als een vertrouwenspersoon waar 

zowel AA-leden als familieleden altijd bij terecht kunnen. Sommige partners van de alcoholisten stellen 

zich, zeker in de beginjaren, vragen bij de zelfhulpgroep AA. Doordat de priester de alcoholisten vaak 

zelf thuis komt afhalen, geeft dit meer vertrouwen aan de partners. De aanwezigheid van een priester 

in de AA stelt de partners gerust dat hun geliefde effectief in goede handen is. AA-leden beschouwen 

de priester als een voorbeeldfiguur. Priester Valeer heeft gezag in zijn AA-groep zonder dat hij het zelf 

weet. De priester dwingt in een AA-groep geen gezag af betreffende het katholiek geloof. De 

geestelijke staat op een gelijkwaardige hoogte als de AA-leden. Vanuit zijn priesterfunctie dringt hij 

hen niets op. Als de leden expliciet vragen naar een pastoraal gesprek dan staat de priester daar wel 

voor open. In de groep heeft de priester eerder een impliciete invloed. Hij is een mens onder de 

mensen die samen met de AA-leden ervaringen uitwisselt. Het mooiste dat priester Valeer aan de AA 

vindt, is dat de AA-leden de kwaliteiten van het christendom beleven zonder deze zelf te hebben 

ƎŜƭŜŜǊŘΦ άhƻǊŘŜŜƭ ƴƛŜǘΣ ƻǇŘŀǘ ŜǊ ƴƛŜǘ ƻǾŜǊ ƧǳƭƭƛŜ ƎŜƻƻǊŘŜŜƭŘ ǿƻǊŘǘέ ǳƛǘ aŀǘǘŜǸǎ ƘƻƻŦŘǎǘǳƪ ȊŜǾŜƴ ǿƻǊŘǘ 

in de AA sterk beleefd. Verder ziet priester Valeer sterke gelijkenissen tussen de eerste stap van de AA 

en de schuldbelijdenis van het Rooms- katholicisme. Wanneer iemand naast de weg belandt, gebeurt 

het dikwijls dat de schuld aan partner of kinderen wordt gegeven. De eerste stap van de AA wijst 

iemand op zijn eigen fouten en/of schuld. Het durven inzien van je fouten is een belangrijke stap naar 

genezing of herstel. Blijven eerbied hebben voor de leden die hervallen, is binnen de AA heel belangrijk. 

De deur blijft in de AA altijd openstaan. Volgens priester Valeer is de AA een middel om met geloof in 

contact te komen en op die manier ook gelovig te worden. God helpt ons om de dag zonder alcohol 

door te komen. Priester  Valeer is van mening dat de werking van de AA heel wat evangelische waarden 

kent. Elkaar vrijwillig  en belangeloos helpen is hiervan een voorbeeld. Het gaat over naastenliefde in 

woord en daad. Het helpen van mensen doet je beter voelen als mens. De AA-leden steunen elkaar 

onvoorwaardelijk, zowel binnen als buiten de AA. 

 
182 

Interview met priester Valeer, Beselare, 2 juli 2016. 
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4.3.3. Interview met Piet, pater183 
 

In 1965 is pater Piet begeleider geworden van verscheidene AA-groepen in het Meetjesland. 

Als pater behoort hij tot de orde van de Minderbroeders. Daarnaast heeft hij jarenlang als 

administratief directeur en pastoraal werker in de verslaafdenzorg van een ambulante dienst van de 

geestelijk gezondheidszorg gewerkt. Ook is hij medeoprichter van de Vlaamse vereniging voor Alcohol- 

en andere drugproblemen (VAD). Vandaag de dag is hij enkel nog betrokken bij een AA- damesgroep. 

De voornaamste taak van pater Piet in de AA-groepen is gewoonweg er bij zijn.  Op het einde van de 

vergaderingen doet pater Piet meestal wel het slotwoord van de vergaderingen. Naargelang het thema 

van de vergadering gaf dit soms aanleiding tot een religieuze duiding van hun programma. De 

aanwezigheid van een priester, althans in de beginjaren van AA, werd door veel AA-leden 

geapprecieerd. Geregeld gaf pater Piet voordrachten over de aanpak en preventie van alcoholisme op 

open-AA vergaderingen of ambulante diensten en/of psychiatrische instellingen. Pater Piet heeft altijd 

goede contacten met zijn AA-groepen onderhouden, alsof het zijn echte vrienden waren. Hij deelde 

zijn levensverhaal met de AA-leden. Hij bleef zelf volledig alcoholvrij, uit solidariteit. Ook wanneer een 

lid nood heeft aan een (pastoraal) gesprek, staat pater Piet hier steeds voor open. Hij omschreef 

zichzelf als een contactpersoon voor de AA. Pater Piet probeert mensen naar de AA te sturen en, indien 

nodig, naar de professionele hulpverlening. Hij heeft vanuit de geestelijke gezondheidszorg dikwijls 

AA-leden naar ziekenhuizen doorverwezen voor diepere onderliggende problematieken. 

Pater Piet is er persoonlijk van overtuigd dat de AA als een constante onderhoudstherapie kan 

worden gezien. In de AA-vergaderingen kunnen de leden hun probleem onderkennen en zichzelf in 

anderen herkennen. Ze delen er hun eigen ervaringen in groep mee. Door de wekelijkse vergaderingen 

blijven ze actief bezig in hun proces van nuchter worden en het ook te blijven. Vervolgens geven ze 

deze boodschap aan anderen door. Volgens pater Piet is dat net hun eigen sterkte of kracht. 

Verder staat de AA op haar eigen autonomie, want het behelpt zich volledig zelf. Pater Piet ziet 

zichzelf niet als een predikant in de AA-vergaderingen. Hij is daar wie hij is. Als hij met een hart naar 

deze mensen toegaat, dan is hij er om te getuigen. Sommigen zullen zich spontaan aangesproken 

voelen om dieper in te gaan op het religieuze. 

De AA stamt af van een zuiver Amerikaans model. Wanneer dit model naar België is 

overgewaaid, zijn reeds de helft van de Vlamingen niet meer praktiserend katholiek. Vandaag de dag 

is amper 2% van de Vlamingen nog kerkgetrouw. De laatste decennia is de westerse samenleving sterk 

veranderd. De secularisering heeft zijn intrede gedaan. Tegenwoordig heerst er een onverschilligheid 

wat betreft het katholiek geloof. In de geestelijke gezondheidszorg is er zowel vanuit het personeel als 

de patiënten maar weinig vraag naar een pastoraal gesprek. In de AA daarentegen komt het vaker voor 

dat ze spontaan tot een gesprek over geloof komen. 

In de ideologie van Bob en Bill de Amerikaanse stichters van de AA, is de Hogere Macht een 

belangrijk element in het nuchter worden. Tegenwoordig krijgt de Hogere Macht veel verschillende 

interpretaties. De verscheidene opvattingen over de Hogere Macht zijn grotendeels te wijten aan de 

interpretatie van de ideologie van Bob en Bill. Veel mensen denken dat de Hogere Macht hen de 

redding zal geven. Toch is het niet de bedoeling dat het lid volledig op God 

 
183 

Interview met pater Piet, Eeklo, 27 mei 2016. 
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berust voor herstel. Het lid is grotendeels zelf verantwoordelijk voor zijn herstel. Er mag geen passief 

gedrag zijn, want de activering moet uit de mens komen. Het AA-lid moet zelf een verlangen hebben 

om te willen breken met de vroegere mentaliteit. 

Volgens Bob en Bill ontwaakt er een religieus gevoel, wanneer je nuchter wordt. Bob en Bill 

zijn beide religieus gemotiveerd, want beiden komen ze uit de Oxfordbeweging voort. Zij zien de mens 

als homoreligiosus. Als de mens het religieuze element in zichzelf niet herstelt, dan kan je volgens Bill 

en Bob niet herstellen. Het religieuze aspect mag niet worden verwaarloosd.  Toch mag de AA niet als 

een religieuze beweging gezien worden. Het is wel religieus getint omdat de stichters een religieuze 

achtergrond hebben. Het religieuze element is in het AA-programma één van de bouwstenen om tot 

nuchterheid te komen. In welke mate dat religieuze element tot leven komt, hangt van de individuele 

mens af. Het religieus element kan voor iedere mens een meerwaarde zijn op het moment dat men er 

zich wil voor openstellen. 

±ŀƴŘŀŀƎ ŘŜ ŘŀƎ ƪŀƴ Řƛǘ ƳƛǎǎŎƘƛŜƴ ƛŜǘǎ ǘŜ ΨƻǾŜǊŘǊŜǾŜƴΩ ȊƛƧƴΣ ƳŀŀǊ ƘŜǘ ǊŜƭƛƎƛŜǳȊŜ ƎŜǾƻŜƭ Ȋƻǳ 

effectief wel een hulp in de nuchterheid kunnen zijn. Voldoende levensoriëntatie of religieuze 

motivering kan zeker bijdragen tot het nuchter worden. Naar de mening van pater Piet kan de 

uitwerking van het AA-programma pastoraal geduid worden. Het dragen van verantwoordelijkheid 

voor het eigen leven of iets willen betekenen voor anderen kunnen pastoraal geïnterpreteerd worden. 

Verder zijn de AA-leden heel fier op hun AA-gebed, maar wat het inhoudelijke ervan betreft is een 

andere vraag. Niet alleen in het gebed, maar ook in andere AA-ƭƛǘŜǊŀǘǳǳǊ ƪƻƳǘ Ǿŀŀƪ ƘŜǘ ǿƻƻǊŘ ΨDƻŘΩ 

voor. De Hogere Macht is een algemene deler voor de diverse religieuze gemeenschappen, maar 

volgens pater Piet hebben Bob en Bill ŜǊ ǘƻŎƘ ŘǳƛŘŜƭƛƧƪ ŘŜ Ψ .ƛƧōŜƭǎŜ DƻŘΩ ƳŜŜ ǾƻƻǊ ƻƎŜƴ ƎŜƘŀŘΦ 

Doorheen de jaren heeft pater Piet het religieus element van AA in onze contreien sterk zien 

verminderen. Het verdwijnt alsmaar meer naar de achtergrond. Voor velen is de Hogere Macht als het 

ǿŀǊŜ ŀƭ ΨƘǳƴ ƪƻŦŦƛŜǇƻǘΩΦ ±ƻƭƎŜƴǎ ǇŀǘŜǊ Piet zou het misschien goed zijn om een nieuwe herformulering 

van het AA-programma te ondernemen, waardoor het belang van het religieuze element opnieuw 

wordt onderstreept. Alle AA-literatuur in Vlaanderen is afkomstig uit Amerika. De Nederlandse 

vertalingen dienen altijd eerst door Amerika te worden goedgekeurd. Door deze maatregelen willen 

ze het belang van de authenticiteit van de stichters bewaren. 

Naar de mening van pater Piet kunnen zowel de AA als de professionele hulpverlening als twee 

componenten werken. Het gaat niet om een meerwaarde van de één of de ander. Uit de ervaring van 

pater Piet in de ambulante gezondheidszorg zou het religieuze aspect van het leven meer aandacht 

mogen krijgen, ook in de aanpak van de verslavingsproblematiek. Daarom kan de AA wel een goede 

aanvulling zijn na of tijdens de professionele behandeling. De twee domeinen kunnen elkaar 

bevruchten. Alcoholverslaafden die zowel een therapeutische behandeling in een ambulante dienst 

volgen alsook lid zijn van de zelfhulpgroep AA hebben meer kans om nuchter te blijven dan diegenen 

die slechts één van deze herstelmethodes verkiezen. 
 

4.3.4. Interview met Christiaan, diaken184 
 

Diaken Christaan is 34 jaar lid van de AA-groep in de regio Kortrijk. Reeds op jonge leeftijd 

kampt hij met een alcoholprobleem. Op 23-jarige leeftijd komt hij via het OCMW in contact met de 
 

184 
Interview met diaken Christiaan, Ieper, 23 mei 2016. Omwille van het bewaren van de anonimiteit wordt de 

familienaam van dit AA-lid niet weergegeven. 
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AA. Hij is nooit opgenomen geweest in professionele zorgcentra. Daarentegen is hij van mening dat 

medicatie, naast de AA, een goed hulpmiddel kan zijn om de eerste 6 moeilijkste maanden in het 

nuchter worden te overbruggen. Enkele jaren na zijn lidmaatschap in de AA liet diaken Christiaan zich 

door de bisschop tot diaken wijden. 

Het AA-programma vormt een leidraad in het leven van diaken Christiaan. De wekelijkse AA- 

vergaderingen hebben zijn leven letterlijk overhoop gehaald. Sinds zijn eerste ontmoeting met de AA 

heeft hij geen glas alcohol meer gedronken. Dankzij de AA kan hij zijn troebel verleden loslaten en 

wordt zijn geest terug helder. Volgens diaken Christiaan is de AA de plaats waar hij moest zijn indien 

hij nog iets van zijn leven wilde maken. De AA-vergaderingen zijn een openbaring voor hem. Vanaf dat 

moment is hij letterlijk herboren. Hij leert er zowel respect te hebben voor zichzelf als voor de ander. 

De verhalen van de leden zijn een kopie van zijn persoonlijke verhalen. 

Diaken Christaan voelt zich in elke AA-groep thuis. Hij ziet hen als zijn familie of als zijn broeders 

en zusters. Er heerst een enorme oprechtheid en liefde voor elkaar. Je geeft en ontvangt er veel liefde. 

Als nieuw-lid word je altijd goed opgevangen. Meestal brengen twee AA-leden  een bezoek aan het 

nieuwe AA-lid. Tijdens het bezoek proberen de twee AA-leden vooral luisterend en ondersteunend op 

te treden. De twee AA-leden treden als een herder of een apostel op voor het nieuwe lid. Ook wisselen 

de AA-leden telefoonnummers met elkaar uit om op die manier altijd bij elkaar terecht te kunnen. De 

bereidheid om daadwerkelijk mensen te willen helpen draagt de AA hoog in het vaandel. Het diep 

vertrouwen in elkaar is ook een vorm van geloven. Volgens diaken Christiaan kan de AA-omschrijving 

pastoraal geduid worden. Iedereen is welkom in de AA. De enige vereiste voor lidmaatschap is het 

verlangen om te stoppen met drinken. Ieder mens is een kind van God. Alle mensen dienen als 

broeders en zusters met elkaar om te gaan. Het gebod van  naastenliefde is sterk voelbaar en/of 

aanwezig in de AA-groepen. 

Naar de mening van diaken Christiaan is het begrip Hogere Macht voor veel mensen een 

struikelblok. Nieuwe AA-leden leggen soms vlug de link met de Bijbelse God. Ieder AA-lid mag 

daarentegen zelf een invulling geven aan die Hogere Macht. Het kan zijn dat een lid de Hogere Macht 

interpreteert als de natuur en een ander lid als de AA-groep zelf. Als je je tot de AA aansluit, moet je 

leren geloven in een Hogere Macht. Op die manier ben je in staat om je problemen te kunnen afgeven 

of loslaten. In de AA wordt de Hogere Macht omschreven als een kracht die groter is dan jezelf en die 

je helpt een balans van je leven op te maken of je helpt te herstellen in gebroken relaties. Geleidelijk 

aan kreeg diaken Christiaan in de AA meer honger naar het mysterie van het leven. De rol van de 

Hogere Macht begint voor diaken Christiaan steeds een belangrijkere functie in zijn leven te vervullen. 

De Hogere Macht geeft hem een zekere rust in zijn leven. Het verlangen van het zoeken naar God is in 

de AA sterk beginnen groeien. Diaken Christiaan ziet de Hogere Macht als de Bijbelse God. 

Volgens diaken Christiaan zit de enorme kracht van de AA in het belijden of het uitspreken van 

de zonden. Hij ziet het programma van de AA als een geestelijk ontwaken of een geestelijke 

ontwikkeling van de mens. Het moment dat je nuchter wordt, kom je als het ware tot inzicht of in de 

waarheid met jezelf te staan. Hierbij legt diaken Christiaan de link met het christelijke verhaal, want 

ook Jezus kwam bij zijn verlossing tot inzicht. Uit eigen initiatief kan je de waarheid niet zoeken of 

vinden. Het wordt je gegeven. De waarheid onthult zich pas wanneer je er zelf klaar voor bent.  Diaken 

Christiaan gelooft in een diepgaande spirituele ervaring als voorwaarde om gered te kunnen worden. 

Tot slot heeft het boek Kinderen van de chaos diaken Christiaan veel inzicht gegeven. Vooral 

de figuur Ebby Thacher spreekt hem sterk aan. Hij vindt het spijtig dat er in de AA-literatuur zo weinig 
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over Ebby wordt gesproken. Ebby is een illustratie van de 3de Traditie. Ondanks  zijn herval,  blijft Ebby 

steeds welkom in de AA-groep. Het verhaal van Ebby toont aan dat de AA zowel geslaagden als niet 

geslaagden kent. Dit wijst op de menselijkheid van de AA. Het falen of het mislukken in vooropgestelde 

doelen behoort tot ons mens-zijn. In de Bijbel komen veel verhalen over het menselijk falen aan bod. 

Zelfs Jezus heeft tijdens zijn kruisdood een gevoel van totale mislukking gekend. Toch kan er vanuit 

een mislukking ook iets groeien. Mislukkingen zijn kernmomenten  waaruit iets nieuws kan ontstaan. 

WŜȊǳǎΩ ƪǊǳƛǎŘƻƻŘ ōǊŜƴƎǘ ƛƴ ŘŜ ƳŜƴǎƘŜƛŘ ȊƻǿŜƭ ǾŜǊȊƻŜƴƛƴƎ ŀƭǎ ǾŜǊƭƻǎǎƛƴƎ ǘŜ ǿŜŜƎΦ 5ŀƴƪȊƛƧ Ebby is Bill 

nuchter geworden. Ebby is een medeoprichter van de AA. Hij wordt gezien als het prototype die er niet 

in slaagt het ware geluk te vinden. Net als Ebby kan voor sommige mensen de AA niet de beste 

methode zijn om terug nuchter te worden. 

 

 

4.4. Besluit - Pastorale duiding van de AA 
 

4.4.1. Liefdevolle nabijheid 
 

Pastorale zorg kenmerkt zich fundamenteel door mensen liefdevol nabij te zijn en hen bij te 

staan in zowel vreugdevolle als pijnlijke momenten185. Volgens het boek Pastoraat en geestelijke 

gezondheidszorg ŘƛŜƴǘ άƘŜǘ ǇŀǎǘƻǊŀŀǘ ŜŜƴ ƭǳƛǎǘŜǊŜƴŘ ƻƻǊ Ŝƴ ŜŜƴ ǘƻŎƘǘƎŜƴƻƻǘ ǾƻƻǊ ƳŜƴǎŜƴ ǘŜ ȊƛƧƴΣ ƘŜƴ 

respectvol te bejegenen, in hun eigenheid erkenning te geven en hen in hun broosheid te dragen en te 

ondersteunen.186έ 5Ŝ ǇŀǎǘƻǊ ŘƛŜƴǘ ƻǇ ŜŜƴ ǊŜǎǇŜŎǘǾƻƭƭŜ ǿƛƧȊŜ ƴŀŀǊ ŘŜ Ǉŀstorant te luisteren187. Door 

geen bevooroordeelde houding aan te nemen, help je de gesprekspartner in de bewustwording van 

zijn authenticiteit. De pastorale zorg gebeurt in navolging van Jezus Christus, want door Zijn woorden 

en daden is Gods liefdevolle nabijheid voor de mens geopenbaard188. 

De liefdevolle nabijheid van God is in de AA sterk voel- en zichtbaar. De pastorale duiding 

binnen de AA zit vooral in het wederzijds begrijpen van het onvermogen om van een drug (alcohol) af 

te blijven. De alcohol heeft de gebruiker volledig in zijn macht en brengt hem naar een dieptepunt. 

Bijgevolg verliest de alcoholist volledig de controle over zichzelf, het gezin, de omgeving en de 

maatschappij. De verwijten van de nabije omgeving kwetsen de alcoholist tot in het diepste van zijn 

wezen. De AA daarentegen is een ontmoetingsplaats waar dezelfde kwetsuren met elkaar kunnen 

worden gedeeld. De alcoholist begroet er zijn eigen spiegelbeeld dat getekend is door eenzaamheid, 

kwetsbaarheid en verminkingen. Lotgenoten luisteren er op een respectvolle wijze naar elkaars 

gedeelde ervaringen van pijn en verdriet. De AA-leden beschouwen elkaar als broeders en zusters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

185 
A. LIÉGEOIS, K. DEMASURE, K. DE FRUYT, Geestkracht. Pastoraat en geestelijke gezondheidszorg, Antwerpen, 

Halewijn, 2004, p. 28. 
186 

Ibid., p. 28. 
187 A. VANDENHOECK, H. De CLERCQ, B. FIVEZ, Verborgen diepte. Zorg voor de spiritualiteit van ouderen met 

dementie, Leuven, Davidsfonds, 2008, p. 210. 
188 

Ibid., p. 28. 
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4.4.2. Verdieping van het levensverhaal 
 

Pastorale zorg draait niet enkel om presentie189, maar ook om interventie190. Vanuit zijn relatie met 

de christelijke traditie en gemeenschap wil de pastor op een authentieke manier in dialoog treden met 

zijn gesprekspartner. De pastor probeert op een verantwoorde wijze het levensverhaal van de 

pastorant in dialoog te brengen met het christelijke verhaal191. Hierdoor kan er een verdieping van de 

spirituele dimensie van de pastorant ontstaan192. Volgens theoloog en psychotherapeut Walter 

Kriƪƛƭƛƻƴ ƛǎ άŀŀƴŘŀŎƘǘ ǾƻƻǊ ŘŜ ǳƴƛǾŜǊǎŜƭŜ ǎǇƛǊƛǘǳŜƭŜ ŘƛƳŜƴǎƛŜ Ǿŀƴ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŜŜƭ ōŜƭŀƴƎ ǘƛƧŘŜƴǎ ƘŜǘ 

herstelproces.193έ 5ƻƻǊ ŘŜ ƻƴǘƳƻŜǘƛƴƎ ǘǳǎǎŜƴ ƘŜǘ ƭŜǾŜƴǎǾŜǊƘŀŀƭ Ǿŀƴ ŘŜ ǇŀǎǘƻǊ Ŝƴ ŘŜ ǇŀǎǘƻǊŀƴǘ ƪǳƴƴŜƴ 

nieuwe betekenissen worden gegenereerd. Beide levensverhalen kunnen elkaar verrijken en ook de 

verbinding tussen het eigen levensverhaal en het alledaags leven versterken194. Bijgevolg kunnen de 

tochtgenoten elkaars lotgenoten worden195. 

Vervolgens gelooft pastorale zorg dat een mens permanent kan transformeren. Van nature 

vertoont de mens een openheid voor transformatie en verdieping van zijn geloofsbeleving196. Het 

levensverhaal van de mens is immers voortdurend in ontwikkeling en is bijgevolg nooit af197. Het doel 

van pastorale zorg is om de mens op twee manieren te veranderen. De eerste transformatie gaat over 

de kwaliteit van leven. De taak van een pastor is verzoening en geluk te brengen in gebrokenheid en 

verdriet. De tweede transformatie gaat over de openheid van mensen voor Gods liefdevolle presentie 

en participatie198. 

Het herstelprogramma van de AA gaat in wezen om een radicale ommekeer die je terugbrengt 

tot je eigen fundament. Tot de AA behoren heel wat getalenteerde mensen, maar door het drinken 

hebben ze deze talenten begraven. Dankzij het lidmaatschap van de AA (her)ontdekken ze er opnieuw 

hun talenten, gaven en mogelijkheden. In de AA komen mensen in confrontatie met gelijkaardige 

levensverhalen. Ze wisselen er gemeenschappelijke ervaringen uit. De AA-leden worden er zich bewust 

van hun menselijk falen, waardoor ze hun gebroken relaties willen  rechtzetten. Zonder interventie van 

derden is een geestelijke ommekeer niet mogelijk. Denk hierbij aan het verhaal van de Emmaüsgangers 

waarbij de Heer de ogen van twee mannen die samen op weg zijn naar Emmaüs helpt openen. Ook 

moet de alcoholist zelf een verlangen en openheid vertonen om met zijn troebel verleden te willen 

breken. 

5ƻƻǊ ŘŜ ōŜƳƛŘŘŜƭƛƴƎ Ǿŀƴ ƭƻǘƎŜƴƻǘŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ŜƛƎŜƴ ƭŜǾŜƴǎǾŜǊƘŀŀƭ ǿƻǊŘǘ άDƻŘ ƛƴ ƧŜȊŜƭŦ ǿŀƪƪŜǊ 

ƎŜƳŀŀƪǘέ199. Eens de alcoholist God heeft gevonden, blijft de Heer voor altijd in zijn nabijheid. Het 

ware geluk zit in het blijven vertrouwen op God en de medemens, ondanks de tegenslagen. De 

ontmoeting met God vergt een daad van overgave. Door het feit dat Jezus aan het kruis als het ware 

door de vuurdood is gegaan, heeft Hij verzoening gebracht voor de menselijke zonden. De Zoon 
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191 
Ibid., p. 91-92. 

192 
A. VANDENHOECK, H. De CLERCQ, B. FIVEZ, Verborgen diepte, p. 109. 

193 
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A. LIÉGEOIS, K. DEMASURE, K. DE FRUYT, Geestkracht, p. 91. 
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wordt in de AA opnieuw geboren. Het verrijzenisgebeuren wordt in de AA waargemaakt. Lotgenoten 

gaan er vrijwillig en onbaatzuchtig met elkaar door het vuur om blijvend herstel te bekomen. 

 

4.4.3. Vorming van gemeenschap 
 

Mensen vinden betekenis en zingeving in intermenselijke relaties, in datgene wat hen 

overstijgt en in gemeenschapsopbouw200. Voor het pastoraat is gemeenschapsvorming van prioritair 

belang. Het wil mensen aansporen om hun geloofsbeleving te delen en collectief te voeden in een 

gemeenschap201. In het christelijk geloof speelt het begrip verbondenheid hierbij een belangrijke rol. 

Verbondenheid tussen zowel de mensen onderling als tussen God en de mensen kan het leven 

verrijken. Het vormen van een gemeenschap waarin oprecht en zinvol wordt samengeleefd, kan een 

inspiratie voor anderen zijn202. 

De grote kracht van AA zit hoofdzakelijk in het niet alleen staan met je problemen. Zowel de 

AA-leden als God ontfermen zich over de alcoholist. Hiertoe zijn vertrouwen en eerlijkheid twee 

belangrijk na te streven principes in de AA. De AA-boodschap dient van generatie op generatie te 

worden doorgegeven om op die manier deze gemeenschappelijke ervaring levendig te houden. Dankzij 

de reddende hand van de andere lotgenoten en God is een terugweg mogelijk, maar het is een 

terugweg met vallen en opstaan. De gemeenschap wordt zowel horizontaal met hun lotgenoten als 

verticaal met God gevormd. 

 

4.4.4. Inzet voor menswaardigheid 
 

Pastorale zorg vertolkt zich in de inzet voor menswaardigheid203. Het wil mensen sterken in 

hun eigen vitaliteit204. Een pastor benadert ieder mens als een evenwaardig en uniek individu. Ieder 

mens is een kind van God en mag er zijn zoals hij of zij is. In de voetsporen van Jezus Christus  vertoont 

de pastor barmhartigheid en solidairiteit voor zijn medemens. Het is de taak van de pastor om deze 

zorgzame betrokkenheid aan anderen door te geven. Door het delen van elkaars levensverhalen, kan 

nieuw leven en (Gods)vertrouwen worden geschonken205. 

De AA-boodschap vertolkt zich in het christelijke gebod van de naastenliefde. Naastenliefde  is 

nauw verbonden met het begrip barmhartigheid. In de AA komt het verhaal van de Barmhartige 

Samaritaan daadwerkelijk tot leven. De AA-boodschap dient zowel in woord als in daad te worden 

verkondigd. 

Niet enkel naastenliefde, maar ook nederigheid draagt AA hoog in het vaandel. Door het 

aannemen van een nederige houding kan er openheid voor een hersteld of een nieuw Godsvertrouwen 

ƻƴǘǎǘŀŀƴΦ IŜǘ ŜǾŀƴƎŜƭƛŜ ŘǳƛŘǘ ŘŜȊŜ ƘƻǳŘƛƴƎ ŀŀƴ ŀƭǎ άƘŜǘ ŀǊƳ-zijn van geest.206έ Lƴ  ŘŜ .ŜǊƎǊŜŘŜ ǇǊƛƧǎǘ 

de Heer diegenen die arm-zijn van geest. De Heer neemt het op voor de  zwakkeren en de verstotenen 

van de maatschappij. Hij is bereid om hen nieuwe kansen te geven. Het Koninkrijk van God blijft voor 

de armen van geest openstaan. Ook de deuren van de AA blijven   altijd 
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open staan voor zij die hervallen. Alle lotgenoten blijven er steeds welkom. Hierin weerklinkt sterk het 

gedachtengoed van Paesmans. Paesmans blijft altijd de mens achter het gelaat van de zondaar zien. 

Door zijn diep geloof in God en zijn naasten heeft hij heel wat mensen een hernieuwd leven 

geschonken. Hij heeft de terugweg naar een vreugdevol leven voor velen heropend. Paesmans straalt 

werkelijk Gods liefde uit. Zijn bezielde houding geeft blijk van een onvoorwaardelijke liefde voor de 

kwetsbare en zwakke medemens. Hij is een lŜǾŜƴŘ ǾƻƻǊōŜŜƭŘ ƎŜǿŜŜǎǘ Ǿŀƴ ŘŜ ƪŜǊƴ Ǿŀƴ WŜȊǳǎ  /ƘǊƛǎǘǳǎΩ 

boodschap: Het uitdragen van Gods liefde. 

±ƻƭƎŜƴǎ ǇǊƻŦŜǎǎƻǊ !ƴƴŀ ±ŀƴŘŜƴƘƻŜŎƪ ƘŜŜŦǘ άǇŀǎǘƻǊŀƭŜ ȊƻǊƎ ǿŜȊŜƴƭƛƧƪ ǘŜ ƳŀƪŜƴ ƳŜǘ een 

ƎŜǾƻŜƭƛƎƘŜƛŘ ǾƻƻǊ DƻŘǎ ŀŀƴǿŜȊƛƎƘŜƛŘ ƛƴ ŀƭƭŜ ƳŜƴǎŜƭƛƧƪŜ ǎƛǘǳŀǘƛŜǎέ207. De barmhartige blik van de Heer 

manifesteert zich in de wederzijdse barmhartige blikken tussen de lotgenoten. In de liefdevollle inzet 

voor hun lotgenoot is God aanwezig. De handen van God kunnen ook onze handen zijn. De aanblik 

van de Heer getuigt van een oneindige barmhartigheid die elke misstap uit het verleden teniet doet. 

9ǾŜƴŜŜƴǎ ƻƴŘŜǊǎǘǊŜŜǇǘ tŀǳǎ CǊŀƴŎƛǎŎǳǎ ƛƴ ȊƛƧƴ tŀŀǎōƻƻŘǎŎƘŀǇ άŘŀǘ ŀƭƭŜŜƴ ŜŜƴ ƻƴŜƛƴŘƛƎŜ 

barmhartigheid redding kan betekenen voor de geestelijke en morele afgronden van de mensheid én 

voor ŘŜ ŀŦƎǊƻƴŘŜƴ ŘƛŜ ȊƛŎƘ ŀŦǘŜƪŜƴŜƴ ƛƴ ŘŜ ƘŀǊǘŜƴ Ŝƴ ŘŀŀǊ Ƙŀŀǘ Ŝƴ ǾŜǊŘŜǊŦ ȊŀŀƛŜƴέ208. Door de 

barmhartige aanblik van de Heer wordt de alcoholist van zijn begane fouten verlost. Door Gods 

vergevende barmhartigheid verdwijnt de kwelling van het uitzichtloze lijden. De Heer openbaart zich 

van hart tot hart. De gratuiteit en eenvoud van Zijn aanbod laat niemand onberoerd. Precies omdat 

het zich aandient op maat van ieder mensenhart. Het voor elkaar opkomen en elkaar steunen in de 

diepste ellende getuigt van een herderlijke daad. De AA biedt eenvoudige hulp op mensenmaat,  

maar als de barmhartigheid er ontbreekt, kan die niet meer vruchtbaar functioneren. Er moet een 

wederzijdse betrokkenheid van barmhartigheid onder de lotgenoten aanwezig zijn. Hierin zit ook de 

kern van het pastoraal gebeuren. In die wederzijdse betrokkenheid is God aan het werk. God is niet 

wereldvreemd, maar Hij is hier en nu (on)zichtbaar aanwezig. Het wederzijds helpen van lotgenoten 

is de plaats waar mens en God in elkaar opgaan. Dit verenigend wonder kan niet puur aards of 

materieel worden verklaard. Het is van goddelijke oorsprong. Wie aan dit wonder meeschrijft door 

eigen inbreng, transcendeert alle vergankelijkheid. Het geneest diepe wonden tot eenheid die zich 

niet meer opnieuw zullen tonen. Wanneer je als AA-lid door dit goddelijk gebeuren wordt gegrepen, 

is de redding nabij. 
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BESLUIT - COMPLEMENTARITEIT TUSSEN PROFESSIONELE HULPVERLENING EN 

GELOVIG BEZIELDE INZET VOOR AA VLAANDEREN 

Volgens Brecht Nuyts is het in de beginjaren (1960-1970) heel gebruikelijk dat maatschappelijk 

assistenten, medisch geschoolden en geestelijken tot gesloten AA-vergaderingen als externen werden 

toegelaten209. In het tweede hoofdstuk van deze thesis maakte ik hier reeds melding van. Door 

toetreding tot de gesloten vergaderingen kunnen ze op die manier beter kennis maken met het reilen 

en zeilen van de AA-werking. Toch zijn er AA-groepen geweest die, omwille van het waarborgen van 

hun anonimiteit, nooit een inmenging van niet-alcoholisten hebben toegelaten. Vandaag de dag is de 

AA meer op haar anonimiteit gesteld dan vroeger. Anonimiteit is een belangrijk begrip voor de AA en 

het zit ook reeds in de naam van de organisatie vervat210. Door het bewaren  van de anonimiteit kunnen 

AA-leden in alle vertrouwen en openheid over hun alcoholproblemen in de vergaderingen vertellen. 

De AA-leden mogen de inhoudelijke gesprekken van de vergaderingen en de namen van de AA-leden 

buiten de vergaderingen niet meedelen. Het niet prijsgeven van de identiteit kan ervoor zorgen dat 

nieuwe leden gemakkelijker de stap naar lidmaatschap tot de AA durven zetten omdat dit de kans op 

misbruik van discrete informatie vermindert 211. Daarentegen houdt de anonimiteit naar de 

buitenwereld evenzeer een beperking in. AA-leden kunnen enkel uit eigen ervaring over alcoholisme 

en de bestrijding ervan vertellen. Bijgevolg erkennen ze dat ze geen specialisten zijn op medisch vlak 

en dat ze vaak afhankelijk zijn van de medische wereld om hun alcoholverslaving te bestrijden. De AA 

wil zich zeker geen professionele status toe-eigenen. Hun medische en psychiatrische opvattingen 

moeten echter op een pragmatische manier worden verstaan212. 

Vanaf het prille begin van AA is er een interactie tussen de opvatting van de AA en van de 

medici over alcoholisme vast te stellen. Bill en Bob hebben bij de oprichting van AA een aantal 

medische inzichten van onder andere James en Jung in hun programma geïmplementeerd. Ook heeft 

de medische wereld heel wat belangstelling voor de AA betoond213. Volgens de AA-brochure 

Alcoholisme een ziekte άǊŀŀƪǘŜƴ ǎŜŘŜǊǘ ŘŜ ƎǊƻŜƛ Ǿŀƴ !! ǾŜŜƭ ŜǊƪŜƴŘŜ ƎǊƻŜǇŜƴ Ǿŀƴ ŀƭƎŜƳŜŜƴ 

praktiserende en gespecialiseerde geneesheren meer en meer geïnteresseerd in de ongeëvenaarde 

bijdrage van AA in de aanpak van een ernstig gezondheidsprobleem.214έ 5Ŝ !! ǿƻǊŘǘ ƛƴ ƘŀŀǊ 

beginjaren gegeregeld uitgenodigd door vooraanstaande medische verenigingen om er te komen 

spreken over hun eigen ontwikkeld herstelprogramma. De AA werd er meestal met open armen door 

de geneesheren ontvangen. In deze bijeeenkomsten wordt zowel het belang van de AA als het belang 

van de geneeskunde beklemtoond215. Volgens het boek AA wordt volwassen zou de AA zonder de hulp 

van de medische vrienden misschien nooit ontstaan zijn. Ook heeft de medische wereld de AA heel 

wat inzichten geschonken wat betreft de emotionele en de lichamelijke aard van de ziekte. Daarnaast 

zijn veel medici van mening dat ze de hulp van de AA nodig hebben om het probleem   van 

 
 

209 
B. NUYTS, De spiritualiteit van het afkicken, p. 306. 

210 
Ibid., p. 314. 

211 
F. LARRIDON, Alcoholisme en pastoraal, p. 199-200. 

212 
B. NUYTS, De spiritualiteit van het afkicken, p. 114-117. 

213 
B. V. MUILEKOM, Kinderen van de chaos, p. 272-273. 

214 
ANONIEM , Alcoholisme een ziekte, ADB, Antwerpen-Berchem, 1998. 

215 
Ibid. 



XIII  

alcoholisme op te lossen. Mettertijd heeft de professionele hulpverlening elementen uit het 

twaalfstappenprogramma, gedeeltelijk of helemaal, in hun behandelingen opgenomen216. In hoofdstuk 

1 heb ik stilgestaan bij de meest frequente behandelmethodes van de professionele hulpverlening aan 

alcoholverslaafden. Zowel psychiaters als psychologen maken gebruik van verschillende 

behandelingen om hun patiënten te begeleiden. Het Minesota-model is een voorbeeld van een 

dergelijke professionele behandeling. In 1949 is dit model in het Hazeldeninstituut van Minnesota 

(USA) ontstaan. Hazelden is een prestigieus behandelingscentrum voor verslavingszorg. Pater Guido 

vertelt me dat de opname in dit Amerikaans behandelingscentrum zijn leven werkelijk heeft gered. Het 

Minnesota Model is onder andere gebaseerd op het twaalfstappenprogramma van de AA. Het 

opnemen van de eigen verantwoordelijkheid, het voeren van groepsgesprekken en het vertonen van 

respect en openheid voor elkaar zijn enkele overgenomen principes van het AA- programma217. De 

goede relatie tussen de AA en de medische wereld wordt ook voortgezet door de gelovig bezielde inzet 

van priesters en religieuzen. Niet alleen in Amerika, maar eveneens in Vlaanderen hebben talrijke 

priesters en religieuzen AA-groepen en/of diverse ambulante centra voor verslaafdenzorg gesteund 

en/of opgericht. Vooral priester en professor Paesmans krijgt hierbij bijzondere aandacht. Hij was de 

eerste geestelijke die zich actief voor de Vlaamse AA heeft ingezet. Naast zijn gelovige inzet voor de 

AA, heeft hij tevens een ambulant  centrum  voor (alcohol)verslaafden opgericht. Paesmans was een 

voorbeeldfiguur in de bevordering van een complementaire verstandhouding tussen de AA en de 

professionele hulpverlening. Uit de interviews blijkt dat andere invloedrijke clerici, naast hun inzet voor 

de AA, ook ambulante centra voor (alcohol)verslaafden hebben opgericht. 

Net als Paesmans zien veel geestelijken duidelijke verbanden tussen het AA-programma en het 

christelijk geloof. De AA kent ook haar oorsprong in het christelijk geloof. In de beginjaren van de AA 

hebben veel Vlaamse groepen een priester als proost of bemiddelaar. In de meeste gevallen was de 

priester zelf geen alcoholist. Veel AA-leden zien de priester als een vertrouwenspersoon waar ze hun 

hart bij kunnen luchten. Volgens priester Valeer geeft de aanwezigheid van een priester in de AA-

vergadering een meer geruststellend gevoel aan de partners van de alcoholisten. Zeker tot aan de jaren 

1980 zien veel AA-leden de priester als een centrale draaischijf binnen de AA-groepen. Geregeld gidst 

de priester alcoholverslaafden naar AA-groepen, want door de vele huisbezoeken weet de priester 

waar er zich mensen met alcoholproblemen bevinden. In sommige groepen komt de pastorfunctie van 

de priester expliciet naar voor. Dit drukt zich onder meer uit in het spreken van een religieus woord in 

de AA-vergadering of in het zorgen voor een goede werking van de groep door ondere andere het 

zorgen voor het lokaal, de koffie en de verwarming. Belangrijk is hierbij op te merken dat deze 

pastorfunctie van de priester zeker niet in alle Vlaamse AA-groepen het geval is.  Ook verwijzen de 

priesters soms vlugger AA-leden door naar de huisarts of zorgen ze ervoor dat er geregeld sprekers 

naar de vergaderingen komen. De priester probeert met iedereen goede contacten te onderhouden 

en bouwt hierdoor talrijke relatienetwerken uit die voor een overkoepelende samenhang zorgen218. 

Talrijke Vlaamse priesters vinden dat beide soorten hulpverlening nodig zijn in de bestrijding van een 

alcoholprobleem. Hierdoor zijn ze een enorme stimulans geweest in de complementariteit tussen de 

professionele hulpverlening en de AA. 

Vandaag  de  dag  is  deze  expliciete  inzet   van  priesters  voor  de  AA  nauwelijks  nog       in 
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