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€Miljoenencircus

Opeens miljonair – 44 Nederlanders overkwam het vorig jaar
dankzij een winnend lot in de loterij. Het leven van de meeste
winnaars staat meteen op z’n kop. Een ‘prijswinnaarbegeleider ’
wijst hen de weg in de wereld van nieuwe rijkdom.
tekst Marianne Lamers beeld Janine Schrijver

H et ergst was nog die man aan de deur.
Twee dagen na de uitzending stond
hij er al. Of ze hem even 40.000 gul-
den wilden geven. Hij had alles ver-

loren, had zware schulden. En zij hadden nu toch
geld te veel.

Drie dagen eerder, in februari 1996, hadden Jan
en Tannie van Donk (86 en 74 jaar) te horen gekre-
gen dat ze de winnaars waren van zeven miljoen
gulden. Die ‘k l a p’ waren ze zelf nog maar amper te
boven. Op donderdagavond had een auto van de
Postcode Loterij hen thuis opgehaald. Toen dach-
ten ze nog: ‘Wat zullen de buren wel niet denken?’

In de Lido Club in Amsterdam had ineens Henny
Huisman aan hun tafeltje gestaan. „Dag mijnheer
en mevrouw Van Donk, alles goed met u?”, had hij
gevraagd. Jan van Donk: „Wij vroegen ons nog af:
hoe kent hij ons?” Nadat hij een gouden envelop
tevoorschijn had gehaald, wist Tannie van Donk
„een paar minuten lang helemaal niks meer”. Pas
later, bij het zien van de tv-beelden op video, bleek
dat ze apathisch voor zich uit had gestaard.

In het afgelopen jaar werden 44 Nederlanders
plotsklaps miljonair dankzij een winnend lot uit
de loterij. De ene winnaar zal jaren nodig hebben
aan het idee te wennen, de andere reageert er stoï-

cijns op. Voor beiden geldt: hun leven verandert
van het ene op het andere moment.

De gekte rondom de geldprijzen bereikt jaar-
lijks z’n hoogtepunt omstreeks oud en nieuw. Vier
weken geleden, bij het Staatsloterij Oudejaarsfeest
op het Amsterdamse Museumplein, viel een
hoofdprijs en een ‘jackpot ’ van beide 27,5 miljoen
euro. Op het KNSM-eiland in Amsterdam viel
begin januari de Postcodekanjer van 25 miljoen
euro. De buurtbewoners kregen te maken met
overweldigende media-aandacht. De bekendheid
die zo’n grote geldprijs met zich meebrengt, stel-
len de meeste winnaars niet op prijs. Zij ontmoeten
afgunst in hun directe omgeving, met bedelbrie-
ven en vrienden die hen opeens mijden. Maakt
z o’n grote geldprijs eigenlijk wel gelukkig?

Plat gebeld door vrienden en journalisten
Voor winnaars Jan en Tannie van Donk begon het
echte rumoer in 1996 pas twee dagen na het win-
nen van hun prijs, toen de loterijshow op televisie
kwam. Jan van Donk: „Een half uur later stond de
pers al op de stoep.” Dat hoorden ze later van de
buren. Zelf waren ze niet thuis geweest. De Postco-
de Loterij had hun geadviseerd de avond en nacht
elders door te brengen. Maar de volgende dag was

het nog erger. Ze werden plat gebeld door vrienden
en bekenden en journalisten stonden voor de
ramen te dringen.

En dan was er nog die man aan de deur die
40.000 gulden eiste. „Botweg nee durfde ik niet te
z e g g e n”, vertelt Jan van den Donk. „Voor je het
weet, heb je een steen door de ruit. Ik wimpelde
hem af door te zeggen dat ik mijn geldzaken uit
handen had gegeven.” Een week later viel er een
brief op de deurmat. Zelfde verhaal. Een tijd later
weer een, en weer een. De toon werd dreigender.
Toen de man schreef dat hij zich van een flat zou
gooien als ze nu niet heel snel met geld over de
brug kwamen, trokken ze aan de bel.

Ze richtten zich tot Bea Post, die de miljoenen-
winnaars begeleidt namens de Postcode Loterij.
Post had een ‘kort gesprek’ met de man. Daarna
hield de pathologische bedelaar zich stil.

Probleem opgelost, zo lijkt het. Maar er vielen
genoeg andere dingen te regelen. „Er komt ineens
zoveel op je af”, zegt Jan van Donk. Ze waren net
met pensioen: zij was secretaresse geweest, hij
bedrijfsleider bij een firma in elektronica. Ze had-
den een bescheiden AOW-uitkering, met nog geen
5.000 gulden op de bank. Na belastingaftrek kwam
daar in één keer 5,25 miljoen gulden bij. „Dat was

Pr i j s w i n n a a r -
begeleider
Bea Post:
‘Ik heb
een cursus
p s y ch o l o g i e
g e vo l g d .
Uiteindelijk
draait het er
allemaal om
of je naar
mensen kunt
luisteren.’
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