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Wim Eickholt

17 oktober 2015
ik teken mijn huurcontract.

ex-dakloos, en nu ...

6 oktober 2017
mijn boek wordt uitgegeven.
Twee simpele feitjes. Twee gebeurtenissen
die mij de status van ex-dakloze en schrijver
geven. Opeens lijkt alle ellende verdwenen.
Ik heb immers een huis en een toekomst!
Niets is minder waar. Het stigma dakloos en
verslaafd blijft aan mij kleven.

NUR 740 / 752

Dit boek is mijn persoonlijke verslag, maar
staat voor allen die zich ook op de B-weg
bevinden. We willen zo graag weer
volwaardig meedoen. Geef ons die kans,
want eind goed – ex-dakloos – wil niet
zeggen al goed!

Krijg je als ex-dakloze je leven weer op de rit?

Ik merk het in mijn doen en laten, maar ook
in de bejegening door instanties en potentiële
werkgevers. Ik loop nog steeds op de B-weg
en probeer van alles om op de hoofdbaan
terecht te komen. Tegelijkertijd blijkt de
pechstrook ook nog steeds akelig dichtbij.
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De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door het
lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van het
Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht.
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Ten geleide

En weer heeft Wim het geﬂikt. Opnieuw legt hij een prachtig
boekje op de plank. Na ‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’, komt
Wim met een eerlijk en indrukwekkend vervolg. Van de struikeling
in de dakloosheid, nu het wenkende perspectief op de periode na
dakloosheid. Een boekje dat je in één ruk uitleest, een pocket met
een geweldige aantrekkingskracht.
Niet alleen als Utrechter en stadsgenoot wil ik het boekje van Wim
warm aanbevelen. Vooral als wethouder zet ik er een streep onder.
Uit de cijfers weten we, en Wim noemt ze ook, dat naar schatting
meer dan de helft van de daklozen terugvalt in verslaving of
dakloosheid. Deze kille cijfers geeft Wim een gezicht, een beeld.
Hij schetst de uitdaging om vol te houden, sterk te zijn.
Als samenleving staan we voor de taak terugval na dakloosheid
sterk te reduceren. Om dat doel te bereiken, spreekt Wim ons
onbewust allemaal aan: van de datingsbureaus tot potentiële
werkgevers, van professionals in de maatschappelijke opvang tot
politici en ambtenaren. Na een leven van dakloosheid weer in de
dans van het leven stappen? Dat vraagt iets van alle danspartners.
En de vraag die Wim ons in feite stelt is: bent u bereid de kring iets
groter te maken?
Door het verhaal van Wim voel ik opnieuw die hartslag van
binnen, het motiverende vuur. Wim en zovele ex-daklozen met
hem werken dag in, dag uit aan een eerlijke kans op een nieuw
perspectief. Aan ons de taak om met hen die kans te benutten.
Maarten van Ooijen
Wethouder maatschappelijke ondersteuning
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Inleiding

In 2017 verscheen het eerste boek van Wim Eickholt. Onder de
titel ‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’ beschreef hij hoe hij in het
kalenderjaar 2015 dakloos werd en weer opkrabbelde. Hij schetste
van binnenuit hoe de alcohol hem in de greep kreeg, hoe hij zijn
baan verloor en schulden maakte, zijn huis moest verkopen, in de
nachtopvang in Utrecht terechtkwam en binnen een jaar weer
een nieuwe woning bemachtigde.
In de publicatie die voor u ligt, schetst Wim het vervolg: het leven
na dakloosheid. Met een vlotte pen, rake observaties en zonder
zichzelf te ontzien, beschrijft hij zijn worsteling om ’uit het
afvoerputje te komen’ en zijn leven weer op de rails te krijgen.
Dakloosheid ontmenselijkt. Wim schetst hoe hij − met vallen en
opstaan − weer mens wordt, zijn zelfvertrouwen en het
vertrouwen in zijn medemensen hervindt en voorzichtig
toekomstplannen maakt. Hij biedt tegenslagen het hoofd en
laveert langs de risico’s op terugval. Een leven opbouwen na
dakloosheid is topsport bedrijven.
Wim Eickholt maakt ons deelgenoot van zijn struggle. Zijn
ervaringen zijn wellicht exemplarisch voor vele anderen die – na
een periode van dakloosheid – hun leven weer op de rit proberen
te krijgen. Het aantal daklozen is de afgelopen decennia sterk
toegenomen. Nederland telt circa 31.000 mensen zonder vaste
woon- en verblijfplaats die tijdelijk bij familie of vrienden logeren,
in vakantiehuisjes bivakkeren of op straat verblijven en
uiteindelijk vaak aankloppen bij de opvang voor daklozen. Meer
dan de helft van de nieuwe aanmelders in de opvang is eerder in
hun leven ook al dakloos geweest.
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Met de toename van het aantal daklozen neemt ook de druk op de
opvang toe. Er zijn wachtlijsten en er is een tekort aan betaalbare
huisvesting, zodat daklozen vaak langer in de opvang moeten
blijven dan wenselijk en noodzakelijk is. Bovendien hebben
instellingen in de regel beperkte (ﬁnanciële) mogelijkheden om
ex-daklozen intensief en langdurig te begeleiden naar herstel.
Een van de lessen die we kunnen trekken uit dit boek is dat het
opbouwen van een geregeld leven na een periode van
dakloosheid een immense opgave is. Zelfs voor een getalenteerde
doorzetter als Wim Eickholt. Voor een succesvolle terugkeer naar
een geregeld bestaan is praktische en morele steun van een stevig
netwerk van familie, vrienden en bekenden onontbeerlijk, in
combinatie met langdurige ondersteuning van toegewijde
hulpverleners en andere professionals. Als we nalaten om te
investeren in een intensieve en langdurige ondersteuning van exdaklozen is de kans op terugval groot en blijven we mensen met
kwetsbaarheden rondpompen in episodes van dakloosheid.
Lia van Doorn
Lector en directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie
Hogeschool Utrecht
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Voorwoord

Dit boek is een terugblik op mijn jaar als dakloze. Een
pretentieloos verslag van mijn leven in 2015. Hoe ik het
ervaren heb in het putje. En hoe ik uit het dal ben gekropen.
Was het allemaal voorbij na 31 december 2015? Nee, de
angsten en twijfels zijn er nog steeds. Elke dag. Maar ook
kracht. Hernieuwde kracht.

Zo luidden de laatste regels van de inleiding van mijn eerste boek
‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’ Is alle ellende echt voorbij als
je een huisje hebt en je geschriften een succesvol boek (derde
druk) zijn geworden? Breek je een been en mag na een tijdje het
gips eraf, dan ben je niet ‘die persoon die ooit een gebroken been
had’. Nee, je bent genezen. Maar als je verslaafd, gedetineerd of
opgenomen bent geweest, blijf je voor altijd een ex. Is dat eerlijk?
Veel mensen vroegen mij hoe dat is: ‘Klaar’ zijn. Alle ellende
doorleefd en overleefd. Ze waren benieuwd hoe het nu ging en of
er nog littekens waren waar ze rekening mee moesten houden.
‘Kunnen we wel afspreken op een terras?’
‘Vind jij het erg als ik wel een pilsje bestel?’
Men moest wennen aan de ‘nieuwe Wim’, net als ik trouwens. Wat
was overgebleven van mijn oude leven en wat moest ik weer
opnieuw opbouwen? Veel mensen hadden het vertrouwen in mij
verloren. Dat moest ik terugwinnen. Een bekend
‘verslavingsgezegde’ luidt: ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te
paard.’ Dit merkte ik ook bij sommige vriendschappen, en zeker bij
instanties en mogelijke werkgevers. Het komt door dat stempeltje,
het stigma dat ik meedraag. En dat zit niet alleen bij de ‘anderen’,
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het zit ook in mijzelf. Bij sollicitaties voel ik me dubbel gehandicapt:
Waar andere sollicitanten alleen hun leeftijd tegenhebben (te oud,
net als ik), heb ik ook nog het merkteken EX.
Hier heb ik veel last van gehad. Maar nu omarm ik het en vertel
erover bij lezingen en presentaties. Deels omdat ik toch niet van
dit stempeltje/stigma afkom, deels omdat het zin geeft aan mijn
huidige bestaan. Als ‘kenner’ vertel ik hoe het leven op straat
werkelijk is. Dat je geen rust hebt, maar continu stress, en dat er
geen privéplek is om je terug te trekken. Van de nood heb ik dus
een deugd gemaakt. En met de bijbehorende ups en downs bevalt
dat prima. Ik heb mijn doel gevonden: het verbeteren van ‘onze’
positie (die van (ex-)daklozen en verslaafden). We zijn allemaal
MENS

en we blijven MENS. Behandel ons dan ook zo. Zo blijf ik bezig

om het merkteken te vervagen en bespreekbaar te maken voor
mijn lotgenoten.
Dit is een verhaal geworden in stukken en brokken. Niet zo mooi
chronologisch als het eerste boek. Aan de hand van voorvallen
probeer ik te schetsen wat ik heb meegemaakt na het verkrijgen
van het huisje in november 2015 tot aan vandaag 2019. Dit boek
gaat over het succes (o.a. de boekpresentatie en een optreden op
Lowlands), maar ook over botte afwijzingen. Ik heb geprobeerd
om eenieder in zijn/haar waarde te laten, zoals zij dat bij mij ook
doen. Het litteken is aan het vervagen. Helemaal verdwijnen zal
het nooit, maar ik blijf ervoor knokken. Ooit zal ik weer een
‘normaal’ mens zijn!
Stig’ma, o. (-s en -ta), 1. merkteken; brandmerk; schandvlek,
schande; -2. Wondteken van Christus; -3. (plantk.) stempel
(bron: Van Dale, negende druk).
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