
De Twaalf Tradities van 
NA-Anonieme Verslaafden

Alleen door waakzaam te zijn kunnen wij behouden wat wij 
hebben. Zoals vrijheid voor het individu voortkomt uit de Twaalf 
Stappen, zo komt vrijheid voor de groep voort uit onze tradities. 

Zolang de krachten die ons bijeenhouden sterker zijn dan de 
krachten die ons uiteendrijven, komt alles goed.
 1. Ons gemeenschappelijk welzijn dient op de eerste plaats 

te komen; persoonlijk herstel is afhankelijk van de eenheid 
binnen NA.

 2. Voor ons groepsdoel bestaat er uiteindelijk maar één autori-
teit, een liefhebbende God zoals Hij zich manifesteert in ons 
groepsgeweten. Onze leiders zijn slechts serviceleden die 
vertrouwen genieten, zij vormen geen bestuur.

 3. Het verlangen om te stoppen met gebruiken is de enige 
voorwaarde om lid te worden.

 4. Elke groep dient geheel zelfstandig te zijn, behalve in zaken 
die andere groepen of NA als organisatie aangaan.

 5. Elke groep heeft maar één hoofddoel: de boodschap uitdra-
gen naar de verslaafde die nog lijdt.

 6. Om ons hoofddoel te beschermen tegen problemen rondom 
geld, bezit en prestige, mag een NA-groep nooit aanver-
wante voorzieningen of andere ondernemingen steunen, 
financieren of toestaan de NA-naam te gebruiken. 

 7. Iedere NA-groep dient volledig in eigen onderhoud te voor-
zien en bijdragen van buitenaf af te wijzen.

 8. NA-Anonieme Verslaafden dient voor altijd niet-professio-
neel te blijven, maar onze dienstencentra mogen wel be-
roepskrachten in dienst nemen.

 9. NA als zodanig behoort nooit georganiseerd te worden, maar 
wij mogen wel dienstraden of commissies instellen die recht-
streeks verantwoording schuldig zijn aan hen die zij dienen.

 10. NA-Anonieme Verslaafden heeft geen mening over kwes-
ties buiten NA, daarom mogen we de NA-naam nooit be-
trekken in maatschappelijke discussies.
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 11. Ons pr-beleid is niet zozeer gebaseerd op promotie als 
wel op aantrekkingskracht; het is van groot belang dat wij 
op het vlak van pers, radio en films altijd onze persoonlijke 
anonimiteit handhaven.

 12. Anonimiteit vormt de spirituele grondslag van al onze tra-
dities; dit herinnert ons er telkens weer aan om principes 
boven persoonlijkheden te plaatsen. 

Het duurt enige tijd voordat we deze tradities begrijpen. 
We raken ermee bekend door met NA-leden te praten en 
verschillende groepen te bezoeken. Het is gewoonlijk pas nadat 
we betrokken raken bij service dat iemand ons erop wijst dat 
‘persoonlijk herstel afhankelijk is van de eenheid binnen NA’ en 
dat saamhorigheid afhankelijk is van de mate waarin we onze 
tradities volgen. Er kan niet onderhandeld worden over de Twaalf 
Tradities van NA-Anonieme Verslaafden. Het zijn de richtlijnen die 
onze NA-gemeenschap levend en vrij houden. 

Als we deze richtlijnen aanhouden in onze omgang met 
anderen en de maatschappij, vermijden we vele problemen. Dit 
wil niet zeggen dat onze tradities alle problemen buiten de deur 
houden. Er kunnen zich nog steeds moeilijkheden voordoen 
die we onder ogen moeten zien zoals communicatieproblemen, 
meningsverschillen, interne tegenstellingen en problemen met 
personen en groepen buiten de NA-gemeenschap. Door de 
principes toe te passen in de praktijk, kunnen we een aantal van 
zulke valkuilen vermijden. 

Veel van de problemen die wij ondervinden lijken op die van 
onze voorgangers. Dankzij hun jarenlange ervaring kregen de 
tradities hun uiteindelijke vorm. Uit eigen ervaring weten wij dat 
de principes van destijds vandaag de dag nog altijd van kracht 
zijn. Onze tradities beschermen ons tegen kwalijke invloeden 
van zowel binnenuit als buitenaf. De tradities zijn zonder twijfel 
datgene wat ons samenbindt. Ze werken alleen als we ze 
begrijpen en toepassen.
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