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Op 1 september 1939, de dag waarop de Duitse troepen Polen binnenvielen, begon de evacuatie van
meer dan 800 000 Engelse schoolkinderen. Al in december 1924 waren de voorbereidingen voor deze
operatie begonnen. De herinnering aan de Duitse
bombardementen tijdens de oorlog van '14-'lB was
nog lang niet geweken en de Britse regering wilde
voorkomen dat er bij een volgende oorlog veel
slachtoffers onder de burgerbevolking zouden vallen.

p- Hier moet een

In '31-33 werden de plannen verder uitgewerkt en
na 'München' werden er op de scholen oefeningen
gehouden, de kinderen kregen tassen met noodrantsoenen en kartonnen kokers met gasmaskers mee. In
de beginmaanden van '39 trokken vrijwilligers het
platteland rond om onderdak voor de evacuees te
zoeken. Er bleek dat er voor bijna vijf miljoen kinderen en volwassenen plaats was.
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In totaal zouden er in september 3,5 miljoen Engelsen naar veiliger plaatsen worden overgebracht:
825 000 schoolkinderen, veelal uit Londen, 624 000
moeders met kinderen onder de schoolleeftijd, 1 300
vrouwen die in verwachting waren, 7 000 blinden,
113 000 leerkrachten en verder kantoorpersoneel,
burgers die liever niet in de stad bleven en uit eigen
beweging vertrokken.
In vier dagen tijds werden met vierduizend treinen
meer dan 1,3 miljoen evacuees overgebracht. Er zijn
foto's van de uittocht van de kinderen: op het eerste
gezicht een schoolreisje zoals het grut daar loopt op
weg naar bus en trein, lachend en zwaaiend geen
idee van wat hen te wachten staat. Wat de foto's
treurig maakt zijn de koffertjes, de plunjezakken en
kartonnen dozen met kleding, de pop die een meisje
krampachtig in de arm houdt, de label met hun naam
op hun jasjes.
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deelnemers te verzekeren tegen die storende nieten. Hij richtte zich speciaal op
de arbeidersklasse, die zich meestal niet
meer dan een twintigste gedeelte van
een staatslot kon permitteren. Voor dit
deellot betaalde men f 3,60 (voor een
heel lot moest het voor die tijd astronomische bedrag van 72 gulden worden

neergelegd).
Haighton riep de spelers op de Staatsloterij links te laten liggen en bij hem voor f
1,25 per maand te komen spelen. De
deelnemer kocht voor dat bedrag een
polis met een nummer dat correspondeerde met een van de nummers die de
Staatsloterij uitgaf. Viel er in de Staatsloterij een prijs op, dankreeg de deelnemer
aan Lotisico ééntwintigste deel van dat
bedrag. (Later, toen de Staatsloterij veel
meer loten in omloop bracht, voerde Lotisico de eigen trekking in.)
Zo op het oog nog weinig voordelig voor
de speler. Maar Lotisico had één groot
pluspunt: met het lot cq polisnummer
werd de deelnemer een bedrag van
10 000 gulden gegarandeerd. Niks nieten
die zijn lot waardeloos maakten. De verzekering bestond hieruit, dat de polishouder de volgende trekking gewoon
weer mee speelde. Totdat de tien mille
aan prijzen bereikt was. Om te blijven
spelen moest de speler wel vijftien jaar
die 1,25 per maand betalen (totaalbedrag 225 gulden) of de polis voor 150
gulden in één keer contant betalen.
Eén ding vergat Haighton er gemakshalve
bij te vermelden: hij had berekend dat
het 3 333 jaar zou duren voordat iedereen 10 000 gulden had gewonnen. Met
andere worden: pas in het jaar 5 231 zal
de laatste polis 'vollopen.

Niet gering
„Nee, er is nog niemand die al 10 000
gulden heeft ontvangen," meldt de huidige directeur Louis Bakker opgeruimd,
bijna honderd jaar nadat de eerste deelnemers zich meldden bij Lotisico. Hij rekent voor dat het geluk van de speler die
dit bedrag wil incasseren, ook niet gering
moet zijn.
Lotisico mag volgens de wet namelijk
niet meer uitkeren dan de oorspronkelijke prijzen uit de tijd van Haighton. De
hoofdprijs is al die jaren de ton gebleven.
Met deze restrictie natuurlijk dat de Lotisico-speler daar slechts ééentwintigste
van krijgt. Na aftrek van kosten blijft daar
dan precies f 4 246,50 van over. Om aan

het streefbedrag van 10 000 gulden te
komen moet de deelnemer dus minstens
twee keer de hoofdprijs winnen, of een
zeer grote reeks kleinere prijzen.
Door de 'slapende' toestand van Lotisico
is het bij elke trekking ook de vraag of de
hoofdprijswinnaar te vinden is. Van de
deelnemers hebben nog geen tienduizend zich geabonneerd op de trekkingslijsten. In Nederland moeten duizenden
deelnemers aan Lotisico zijn, die zulks
zelf niet weten. Die de stoffige polis
ergens tussen andere verzekeringspapieren hebben liggen. Veel polissen moeten
in de loop der tijd een estafette door
verschillende generaties hebben meegemaakt. Of zijn gewoon weggegeven of
zoekgeraakt.

Geboorteregisters

Aan Bakker de opdracht de prijswinnaars
op te sporen. Geen eenvoudige taak, die
nog wordt verzwaard door het feit dat
niet alle polissen op naam staan. Ongeveer eenzesde deel is 'aan toonder', door
Lotisico onmogelijk te achterhalen dus.
Via geboorteregisters en gemeente-archieven speurt de directeur na elke trekking naar prijswinnaars die zich niet melden. De prijs moet wel minstens 10 000
gulden zijn (uitbetaling Lotisico 424 gulden), wil hij zich deze moeite getroosten.
Volgens de 'kleine lettertjes' verjaren de
prijzen na drie jaar.
Bakker ziet het als een persoonlijke uitdaging de winnaars te vinden. Zo adverteert hij met de trekkingen sinds kort niet
meer alleen in de landelijke, maar ook in
regionale dagbladen. „Een paar duizend
gulden is nu natuurlijk toch nog een leuke
opkikker. En de polishouders hebben
recht op hun prijs, moeten er niet naar
hoeven hengelen. Niets is zo vervelend
als aan mensen, die in een la een vergeelde polis hebben gevonden, te moeten
vertellen dat ze ooit de hoofdprijs hebben gewonnen maar dat die verjaard is."
Volgens de directeur blijft 'minder dan
een derde' van de prijzen staan.
„In en in triest," noemt Bakker het feit
dat de geldontwaarding de meeste prijzen van Lotisico nu reeds tot een aardigheidje heeft teruggebracht, en in de toekomst tot peanuts zal reduceren. „In de
dertiger jaren kon je voor 4 000 gulden
nog een heel portiek op de Thorbeckelaan kopen. Voor mensen met de lagere
inkomens, voor wie Lotisico ook was bedoeld, was dat veel geld."

foto roel rozenburg

Bakker kan zich de verre toekomst van
zijn bedrijf ook moeilijk voorstellen. Lotisico heeft zich contractueel verplicht de
loterij door te zetten, totdat alle deelnemers hun 10 000 gulden hebben. Maar
zal de maatschappij over drieduizend jaar
nog serieus prijzen van een paar honderd
gulden kunnen uitkeren? En zal voor de
hoofdprijs dan meer dan een broodje
kaas gekocht kunnen worden?
Bakker: „Dat is zon raar idee, je kunt je
dat totaal niet voorstellen. Je kan de
prijzen, die niets meer waard zijn, dan
toch niet meer lachend uitkeren. Maar
we zijn het wel verplicht."
De niet geclaimde geldprijzen komen ten
goede aan de enige aandeelhouder van
Lotisico: de familie Haighton. Want zullen de polishouders van de opbrengst van
Lotisico nooit stil kunnen gaan leven, de
familie Haigton doet dit al sinds begin
deze eeuw. In totaal bracht de verkoop
van de polissen, die tot in de jaren vijftig
via een netwerk van agenten onder meer
in kapperszaken en sigarenwinkeliers
werden gesleten, zon negen miljoen gulden op.
Voorzichtige beleggingen hebben dit bedrag inmiddels meer dan verdubbeld. De
rente van het kapitaal is ruim voldoende
om de rond 187 000 gulden prijzengeld
per jaar uit te keren, het kantoor met vijf
man personeel in stand te houden en
daarnaast de nabestaanden van Jacobus
een zorgeloos bestaan te garanderen.

Huurmoordenaar
Slechts even kwam het voortbestaan van
Lotisico in gevaar. Dat was toen de zoon
van Johannes, Alfred Haighton, in de jaren dertig directeur werd. De uitdrukking
'zwart schaap van de familie' bleek voor
de aan grootheidswaanzin lijdende Alfred een understatement. Hij misbruikte
al snel het familiekapitaal om er een neofacistische tijdschrift mee op te richten.
Toen de familie hem wilde vervangen
door broer Willem, nam hij een huurmoordenaar in de arm om broerlief te
vermoorden. Dit alles tekende hij gedetailleerd op in zijn dagboek.

Alles liep voor de Haightons met een
sisser af. Alfred, die een zwakke gezondheid had, overleed in de oorlog. Toen
was Willem, wiens pad nooit gekruist
werd door de huurmoordenaar, allang
directeur. Zijn nazaten willen,liever niet
herinnerd worden aan 'oom Alfred'. Liever aan 'opa Johannes'. Geen wonder.

Een onderwijzer die als begeleider met zijn klas meeging vertelt: „Alles wat jekon horen waren de voeten van de kinderen en een soort gemompel omdat
de kinderen te bang waren om te praten. Wij hadden
een groot spandoek met een nummer. Moeders
mochten niet met ons mee maar ze liepen achter ons
aan. Toen we bij het station kwamen wisten we op
welk perron we moesten zijn, de trein stond klaar,
we hadden niet het minste idee waar we naar toe
zouden gaan; we zetten de kinderen op de trein en
achter ons gingen de hekken dicht. De moeders stonden tegen de ijzeren hekken gedrukt en riepen: Dag,
schat, lederekeer als ik de hekken bij het Waterloostation weer zie krijg ik een brok in mijn keel."

Dit is een citaat uit het boek van Ben Wicks over de
evacuatie. Zijn eind vorig jaar verschenen No time to
wave goodbye is de eerste publikatie die daaraan
aandachtbesteedde. Zelfs in het bekende werk van
Robert Kee over het jaar 1939 in Engeland staan er
maar enkele regels over te lezen en er is geen enkele
foto opgenomen. De evacuees van toen heben zich
nooit laten horen. Ze hebben die episode verdrongen. Tot Wicks - wiens boek kortgeleden als pocketboek is herdrukt en van af de eerste dag van de verkoop op de Engelse bestsellerlijsten (Bloomsbury,
£ 3,50) stond zijn lotgenoten van toen via zon dertig dagbladen opriep om hun ervaringen op te schrijven en aan hem op te sturen. Met duizenden kwamen de reacties, velen uitten zich nog altijd vol ingehouden woede, anderen dankbaar omdat ze het zo
goed hadden gehad, het merendeel met spijt omdat
hun vijfjaren waren afgenomen van wat de meest
onbezorgde periode van hun leven had kunnen zijn.
Hun vader was meestal in militaire dienst en stond
aan het front, de moeders moesten werken en hadden nauwelijks gelegenheid hun kinderen op te zoeken in hun vreemde omgeving. Daarbij kwam dat
nogal wat kinderen naar Canada en zelfs naar NieuwZeeland waren gebracht. En achteraf zou blijken dat
de evacuatie niet nodig was geweest: onder de burgerbevolking zouden betrekkelijk weinig slachtoffers
vallen.
Het boek van Ben Wicks, nu in Canada als journalist
indertijd _„..
werkzaam en
zelf
„
als schoolkind uit Londen
geëvacueerd, kreeg onlangs aanvulling in The children's war van Ruth Inglis
(CollinsE 12,95) dat nog
eens bevestigt hoeveel leed
de oorlog voor de kinderen
heeft gebracht. Het transport zelf was uitstekend geregeld, daar ging niets mee
mis, er gebeurde niet één
ongeluk. Maar waren de
kinderen eenmaal gearriveerd op het station van
bestemming, dan begonnen
de problemen. Ze werden
eenvoudig gedumpt en de
plaatselijke bevolking kon
een keus komen maken.
Dat pakte dikwijls averechts uit. Zwijgzame boeren zochten stevige jongens uit: die zouden op het
land kunnen helpen. Maar
wat moesten gisse straatschoffies in zon stugge
omgeving; het aardige
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meisje, dat er uit zag als Shirley Temple vond meteen
een pleeggezin maar zou later de kans lopen het
slachtoffer te worden van aanranding en verkrachting. En dan waren de kinderen met brilletjes, snotneuzen, de zielepoten die niemand wou hebben en
die daar maar bleven wachten tot er ten slotte iemand voor hen zou komen. Met sommigen werd uren
lang van huis tot huis geleurd voordat iemand zich
over hen ontfermde. Het zijn die uren die diep in hun
ziel gekerfd zijn. Zelfs degenen die het toen tot op
zekere hoogte hadden getroffen hebben er vele jaren
niet over kunnen praten. Pas nu komen de verhalen.
Opnieuw een leerkracht: „Ze behandelden ons als
weggelopen vluchtelingen, ze kozen de kinderen uit
of ze het maar voor het zeggen hadden terwijl deze
kinderen bijzonder goed opgevoed waren. Een klein
meisje huilde omdat niemand haar wilde hebben en
ze kwam naar me toe en zei: 'Wil niemand mij hebben?' Het was een afschuwelijke situatie. Uiteindelijk
vertrokken de kinderen allemaal. Maar niemand wou
de onderwijzers in huis nemen. lemand gaf ons toestemming om op de vloer (van het verzameladres) te
slapen wat we toen maar gedaan hebben."

Waar is mijn zoon?
Verdriet van broertjes en zusjes die per se bij elkaar
wilden blijven, omdat hun moeder dat had gezegd,
en die toch bij verschillende gezinnen terecht kwamen; joodsekinderen in katholieke gezinnen die
maar weer eens te horen kregen dat Jezus door de jo
den aan het kruis geslagen was, katholieke kinderen
in anglicaanse huishoudens en omgekeerd - uit het
boek blijkt dat de bezerende ervaringen wel zijn verdrongen maar volstrekt niet vergeten. Sommige kinderen hadden het zo slecht getroffen dat ze ervandoor gingen en naar huis terugliepen, anderen werden mee teruggenomen door hun moeder die hun
hartverscheurende verdriet nietkon verdragen.
Wicks' boek, samengesteld uit de reacties van zon
achtduizend mensen, bevat vele aangrijpende passages, ook van pleegouders: „Ik had een jongetje dat
overleed toen het bij mij was en ik had een gezin dat
onder de luizen zat. De hele school kreeg het van ze.
We hadden een afschuwelijk kind dat mijn mooie
boerderij een kot noemde en dat kon ik niet meer
hebben en ik zei: Nou als hij het een kot vindt, liefje,
dan ga je maar terug, naar de bommen."

Al zijn er ook dankbare verhalen van degenen die het
getroffen hebben, het zijn merendeels treurige herinneringen die het boek vullen. Meisjes die zelfmoord
wilden plegen uit heimwee en verdriet. Een jongen
die regelmatig door zijn pleegmoeder werd geslagen
vertelt: „Ik kan me herinneren dat ik om een uur in de
ochtend uit mijn raam geklommen ben om een brief
aan mijn vader op de post te doen. Hij deed dienst bij
de brandweer in Londen. Zon twee dagen later hoorde ik om dezelfde tijd in de morgen gebons op de
deur en geschreeuw. Ik ging in mijn nachthemd naar
beneden en daar stond mijn vader. Hij kwam van een
brand, had zijn uniform nog aan, onder het roet en
zijn uniform half verbrand en ik hoorde hem roepen:
mijn zoon? Waar is
mijn zoon? Hij
Waar is
zag me de trap af komen, pakte me beet en nu nog
herinner ik me dat zij (de pleegmoeder) zei: Laat me
hem een afscheidszoen geven. En mijn vader die me
een deken had omgeslagen zei: Donder op."

v...

v...

Pesterijen
Een ander vertelde over de sadistische pesterijen
door de dochter van haar pleegouders: „Ze zei me
dat mijn vader en moeder in Londen zouden omkomen en dat ik nooit meer naar huis zou kunnen." En
een volgende: „Ze zeiden me dat ik maar mijn moeder moest schrijven om ze te vertellen dat ik veilig
was aangekomen. Ik zette boven de brief: Beste mevrouw Miller... want omdat ik nu niet meer bij haar
woonde, dacht ik dat ze niet langer mijn moeder
was. Je kunt je voorstellen hoe ze van streek raakte
toen ze dat 1a5..."
En zo gaan de verhalen door. Over gezinnen die
hoopten te verdienen aan de kinderen voor wie ze
acht shilling in de week kostgeld kregen. Om niet van
honger te bezwijken zochten de kinderen vuilnisbakken en varkenstroggen af.
Andere pleegouders verkochten de kleren van de
kinderen of pikten hun zakgeld in.
Maar misschien nog schrijnender dan alle verhalen
zijn de foto's die gemaakt
zijn bij het begin van de
evacuatie en in het boe*,
van Wicks zijn opgenomen:
op vele ervan lijken de kinderen opgewekt, als gaat
het om een schoolreisje
maar bij sommige zie jeal
de angst en onzekerheid
op het gezicht: ze proberen zich groot te houden.
De foto's worden hartverscheurender wanneer je
bedenkt dat de meeste van
die kinderen vier, vijfjaar
van huis zouden blijven.
Vijftig jaar later zijn
ze hun verdriet nog niet

_______________

De meeste kinderen zouueii vier of vijf
jaarvan huis blijven.

vergeten.

