Tien miljoen euro stond er opeens op
de bankrekening van Tamara Straatmans.
Gewonnen in de staatsloterij. Het veranderde
haar leven. Toch leerde ze: geld is niet alles.
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‘In één klap
was ik
multimiljonair’
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‘Mijn vader zei: ‘Tam, je
bent miljonair!’ Ik geloofde
er niks van. Hij was vast
weer dronken’

Tamara (39): ‘Mijn moeder overleed in 2017. Waarschijnlijk een

geloven. Tien miljoen. Belastingvrij. Ik belde en appte meteen

bellen? Heb je de loterij gewonnen ofzo?’ Ik schoot in de lach.

die reis. Samen hebben we daar de as van mijn moeder uit

geklapte aorta. Van de ene op de andere dag was ze er niet

een paar goede vrienden. Mensen die dichtbij me staan. Ik

Ja, dat had ik. En hoe leuk ik mijn werk ook vond, ik wilde mijn

gestrooid. Hoe emotioneel en mooi die reis ook was, sommige

meer. Ik was ontroostbaar. Kerst was een paar maanden later,

vertrouwde hen om het nieuws mee te delen, voelde me ook

baan opzeggen. Ik wilde het wel netjes afsluiten: per maart zou

familieleden dachten daar anders over. ‘Waarom mag jij wel

ik zag er als een berg tegenop. Mijn moeder hield van kerst en

niet bezwaard, want ik wist dat ze blij voor me zouden zijn. Mijn

ik uit dienst treden. Het voelde heerlijk allemaal. Alsof ik een

mee en wij niet?’ hadden ze mijn tante gevraagd. De afgunst

was van de tradities: gourmetten, cadeaus voor iedereen en

enige zorg was dat ik het winnende lot zou kwijtraken. Of nog

droom leefde.’

droop ervanaf. Mijn tante vond het vreselijk. Ze kwam naar me

het hele gezin kreeg een staatslot voor oudejaarsavond. Elk

erger: dat-ie gestolen zou worden. Mijn ex-vriend, met wie ik

jaar weer. Na de dood van mijn moeder was kerst totaal

goed contact had, berichtte ik ook. We hadden een wedden-

Zes nullen op de bank

anders. Ik vierde kerst en oud en nieuw met vrienden, want de

schap afgesloten. Ik riep altijd dat ik voor mijn vijfendertigste

‘Een paar dagen later stond het op mijn bank: een tien met zes

maar sommigen dachten – zo leek het – alleen maar aan het

band met mijn vader is nooit heel goed geweest, hij heeft een

miljonair zou zijn. Ooit had ik een visioen gehad: ik zag mezelf

nullen erachter. Ik zat op mijn internetbankieren-app en bleef

geld. Regelmatig kreeg ik steken onder water, het was de toon

alcoholprobleem. Op 31 december 2017, vijf minuten voor

de jackpot winnen bij zo’n Amerikaanse fruitautomaat. Mijn

maar naar dat getal staren. Het gaf een heerlijk gevoel, maar

waarop mensen dingen zeiden. Sommigen speelden alsof ze

sluitingstijd, besloot mijn vader naar de winkel te gaan om

ex-vriend verklaarde me voor gek, net als mijn vrienden die ik

het was tegelijkertijd ook bizar en onwerkelijk. Kort daarna

blij voor me waren, maar vaak was het nep. Ik voelde de

staatsloten te kopen. Hij kreeg een ingeving en kocht voor

ook over mijn visioen had verteld. Mijn ex-vriend zei: ‘Als jij ooit

werd ik 35. Ik trakteerde mijn beste vrienden op een weekend

jaloezie. Dat maakte me verdrietig. Natuurlijk was mijn leven

ieder van ons een lot, om de traditie van mijn moeder toch

miljonair wordt, loop ik in een konijnenpak door het centrum.’

Lissabon. Het was één groot feest. ‘s Ochtends liepen we al

veranderd, maar mijn leven draaide niet alleen om die geldprijs.

voort te zetten.

Dus appte ik hem: ‘Haal je konijnenpak maar van zolder.’

de polonaise in het vliegtuig. We gingen meteen aan de

Ik was ook gewoon nog Tamara.’

Even na middernacht belde ik mijn vader om hem een gelukkig

Al mijn vrienden waren flabbergasted. Dachten dat ik een paar

champagne. Mensen vonden het heel grappig. Die dachten dat

nieuwjaar te wensen. Hij zei: ‘Tam, je bent miljonair!’ Natuurlijk

duizend euro had gewonnen, hoogstens een ton. Toen ik

we een vrijgezellenfeest hadden ofzo. Ik heb vrijwel het hele

Van Disneyland tot droomhuis

geloofde ik er niks van. Hij was vast weer dronken. Mijn broer

vertelde dat ik tien miljoen had gewonnen, gilden ze het uit. De

weekend betaald: we hebben lekker gegeten, veel gefeest,

‘In totaal ben ik zeven maanden op reis geweest. Naar Porto

geloofde hem ook niet en zou naar mijn vader gaan om te

kans dat je zo’n prijs wint, is zó klein. Ik kon het nog steeds

gezien, gedaan en geshopt. Ik weet nog dat ik in een brillen-

met mijn peettante, met een vriendin en haar dochter naar

kijken of het klopte. Niet veel later zat ik op de wc, met mijn

nauwelijks bevatten. Die nacht ben ik tot zeven uur ‘s ochtends

winkel stond, een Ray Ban-zonnebril zag en twijfelde of ik ‘m

Disneyland, met m’n beste vriend en zijn partner naar Indonesië,

panty op mijn enkels, toen mijn broer belde. Hij huilde. ‘Tam,

opgebleven. Ik kon niet slapen, de adrenaline gierde door mijn

wilde kopen. Het was toch best een dure bril. Na even wikken

daarna vijf weken met z’n tweeën naar Australië. Ik vond het

het is echt waar. Je bent multimiljonair. Je hebt tien miljoen

lijf. Ik was één grote stuiterbal en mijn gedachten gingen alle

en wegen kocht ik ‘m. Zonde, want later ben ik ‘m verloren.

fijn om mijn dierbaren in de watten te leggen, al was het niet

gewonnen. What the fack!’ Nu huilde ik ook. Niet van geluk,

kanten op. Ik dacht aan de dromen die ik wilde najagen. De

Toen ik officieel stopte met werken, ben ik drie weken met

zo dat ik mijn geld verbraste. Ik had een fiscaal adviseur inge-

het geld kon me op dat moment niks schelen. Ik was vooral

reizen die ik wilde maken. Het huis dat ik wilde kopen. Mijn

mijn tante, de zus van mijn moeder, gaan reizen. Ze had veel

schakeld en was bewust bezig met mijn uitgaven. Ik gaf mijn

verdrietig en zei: ‘Ik hoef dat geld niet, ik wil mama terug.’

baan die ik wilde opzeggen.

betekend voor mijn moeder en heeft veel voor mij gedaan na

geld niet uit aan dure kleding of auto’s, maar aan reizen en

Pas toen ik het lot zelf in handen had, begon het nieuws lang-

De volgende dag, op 1 januari, belde ik mijn manager. ‘Wat is

haar overlijden. Ik vroeg haar welke droomreis ze nog wilde

herinneringen maken met leuke mensen.

zaamaan te landen. Maar ik kon het nog steeds nauwelijks

er zo belangrijk dat je op mijn enige vrije dag van het jaar moet

maken, ze wilde naar de Kleine Antillen. Ik trakteerde haar op

Er was overigens geen begeleiding vanuit de staatsloterij: ik

toe en zei dat ze wel ‘dagen kon janken’ en dat ze zich nog
nooit zo rot had gevoeld. Voor ons betekende de reis alles,

‘ Met een oude vriendin heb
ik officieel gebroken. Ik
voelde aan alles dat ze geld
van me verwachtte’
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Heerlijk was dat, om een heel nieuw interieur uit te zoeken.

ik iets zei over bijvoorbeeld werk en mijn ambities, was het

heeft zelf ook een goed salaris, al zijn we niet financieel gelijk-

beleggen, verder moest ik het zelf maar uitzoeken. Gelukkig

Investeren in mijn huis en tuin vond ik belangrijk. Mijn tuin is

angstvallig stil. Later werd ik buitengesloten, niet uitgenodigd

waardig. Toch splitten we onze rekeningen. Dat maakt het een

kon ik voor advies terecht bij een vriend die ook vermogend is.

sprookjesachtig, met vijvers en een yogahut. Ik heb ook een

voor bepaalde dingen. Er werden lullige opmerkingen gemaakt

fijne, alsnog gelijkwaardige relatie.’

Ik investeerde in opleidingen over duurzaam investeren, onder-

houten kas van tienduizend euro, al moest mijn peettante

nemen en persoonlijke ontwikkeling. Ik leerde hoe je een

me overtuigen om die uitgave te doen. Ik vond ‘m te duur.

gedegen beleggingsportfolio kon opbouwen, verdiepte me in

Ondanks de miljoenen op mijn bank, bleef ik bewust met geld

de financiële markt en richtte mijn eigen bedrijf op Join The

omgaan en geld geven aan goede doelen, zoals aan mijn eigen

Stribe. Ook schreef ik het boek Jackpot, de sleutel tot innerlijke

stichting ATG Foundation. Die richtte ik op ter nagedachtenis

rijkdom. Voorheen verdiende ik modaal. Ik had het prima, kon

aan mijn moeder, en hiermee ondersteunen we projecten ten

elk jaar op vakantie, maar ik leefde wel met budgetten en had

behoeve van kinderen op het gebied van educatie en sport.’

boodschappengeld. Aan het einde van de maand was het geld
vaak op. Op mijn spaarrekening stond maar een paar honderd

Echte vrienden?

euro, echt geen duizenden euro’s. Achteraf, en met de kennis

‘Toen steeds meer vrienden van mijn geldprijs wisten en zagen

van nu, was het ook zeker interessant geweest om met een

hoe goed ik het had met mijn reizen en droomhuis, werd het

modaal inkomen te beleggen. Me toen al meer te verdiepen in

contact met sommige mensen anders. Ooit zei iemand, toen ik

de financiële markt en hierdoor meer financiële vrijheid te

verdrietig was om mijn moeder: ‘Je hebt geen enkele reden

creëren. Meer (kleine) reizen en herinneringen te maken met

om somber te zijn. Je hebt toch geld?’ Ik wist niet wat ik hoorde.

leuke mensen. Dat besefte ik pas toen ik zoveel geld had en

De vriendschap is hierdoor redelijk bekoeld. Met een oude

vaker deed wat ik écht belangrijk vond.

vriendin heb ik officieel gebroken. Ik voelde aan alles dat ze

Na de reizen kocht ik een huis. De vraagprijs was meer dan een

geld van me verwachtte. Onze dynamiek was veranderd. Niet

miljoen. Het bleef bizar om mijn handtekening onder het koop-

leuk meer. Dat deed pijn. Ik wil anderen laten meegenieten,

contract te zetten. Opeens had ik in mijn eentje mijn droom-

maar vooral doen wat voor mij goed voelt, niet wat een ander

huis gekocht: een vrijstaande villa met een grote tuin met

denkt dat-ie verdient. Daar dachten sommigen anders over.

geiten, schapen, kippen en een hond. Ik knapte het helemaal

Met een clubje dames heb ik nu ook geen contact meer. We

op: een gloednieuwe keuken, vloer, alles is aangepakt. Er ging

hadden een groepsapp. Het begon met kinderachtig negeren:

wel een paar ton doorheen. In de meubelwinkel ging ik los.

als iemand anders iets zei, werd er volop gereageerd, maar als
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kreeg een lijst met grootbanken die je kunnen helpen met

en ze roddelden over me, hoorde ik dan achteraf. Ik voelde
steeds meer afstand, omdat ik een afwijkende gedachtegang

Geen vader, geen moeder

heb en een ander leven leid. Hoewel dat naar mijn idee geen

‘Inmiddels heb ik geen contact meer met mijn vader. Toen ik

verschil zou moeten maken als je écht om elkaar geeft. Lange

die bewuste oudjaarsdag bij hem in de woonkamer stond en

tijd heb ik me hier heel rot om gevoeld. Ik wilde met hen praten

de geldprijs in mijn handen had, zei hij: ‘Ook al ben je nu multi-

maar zij niet met mij. Ik werd geghost. Het voelde alsof onze

miljonair, geld is niet het belangrijkste in je leven, vergeet de

vriendschap al die tijd niks had voorgesteld. Uiteindelijk ben ik

mensen om je heen niet’. Dat vond ik mooi, maar ook dubbel.

uit de groepsapp gestapt en zie ik niemand meer uit die groep.

Mijn vader vond de kroeg altijd belangrijker dan zijn vrouw en

Ik was dat pubergedrag van veertigjarigen beu.

kinderen. Zijn gedrag begon me steeds meer tegen me te

Het klinkt cliché, maar ik ben erachter gekomen wie mijn echte

staan, ik wilde geen poppenkast meer spelen en verbrak het

vrienden zijn. Na een paar maanden verdriet, kwam het

contact. Tot groot onbegrip van de familie van mijn vaders kant.

besef: als ergens een deur dichtgaat, gaat ergens anders ook

Ze vinden me ondankbaar, de boosdoener. Mijn vader had nog

een deur open. Ik leerde nieuwe mensen kennen, mensen

wel de winnende loten gekocht. Het lijkt wel alsof iedereen het

die goed bij me passen, en kreeg meteen hechtere banden.

geld het belangrijkste vindt, maar ik wil gewoon een normale

Oude, waardevolle vriendschappen werden ook nog hechter

vader. Mensen hebben geen idee wat voor dominante eikel hij

dan ze al waren.

is geweest. En nog steeds kan zijn.

Ik begon steeds beter in mijn vel te zitten en ging ook weer

Natuurlijk ben ik hem dankbaar voor dat lot, maar ik zie dat

daten. Mijn huidige partner leerde ik via Tinder kennen. Na de

vooral als een cadeau uit de hemel, als een cadeautje van mijn

eerste date was het meteen raak: we zijn nooit meer gestopt

moeder. Als ik moest kiezen tussen tien miljoen of een fijne

met daten. Na een paar weken vertelde ik hem over de geld-

familie en onze moeder nog om ons heen, koos ik natuurlijk

prijs die ik had gewonnen. Hij had liever niet gehad dat ik

voor dat laatste. Geld is echt niet alles. Hechte vriendschappen

vermogend ben, hoorde ik achteraf. Omdat hij de vervelende

die bij je passen, de liefde van je leven vinden, gelukkig zijn –

opmerkingen die mensen soms kunnen maken lastig vindt. Hij

dát is wat telt.’

