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· Nederlanders geven jaarlijks ongeveer
2 miljard euro uit aan loterijen. In totaal
hadden de loterij-organisaties in 2009 een
omzet van 1,978 miljard euro. Daarvan
werd iets meer dan de helft, 1,004 miljard
e u ro , uitgekeerd aan prijswinnaars.

· De Nederlandse overheid controleert
zeven loterijen: de Staatsloterij, de Post-
code Loterij, de Bankgiroloterij, de Vrien-
denloterij (voorheen de Sponsorloterij),
de Lotto, de krasloterijen en de totalisator
(paardensport). Hiervoor bestaat het
College van Toezicht op de Kansspelen.
Het controleert ook de speelcasino’s.

· De Staatsloterij en de Postcode Loterij
zijn de grootste loterijen in Nederland.
Zij hadden in 2009 een omzet van respec-
tievelijk 513,3 en 889,7 miljoen euro.

· Het percentage prijzengeld varieert
nogal per loterij. Het prijzengeld van de
Staatsloterij in 2009 was 618 miljoen
euro: 70 procent van de omzet, terwijl
15 procent naar de staatskas gaat (de rest
zijn kosten).
De Postcode Loterij keerde 135,6 miljoen
euro uit aan prijzen, dat is 26 procent van
de omzet, terwijl 50 procent aan goede
doelen wordt uitgekeerd.
Op de derde plaats komt de L o tto die
130,6 miljoen euro uitdeelde: 49 procent
van de omzet van in totaal 265,8 miljoen
euro.

Gokken met 2 miljard

al hun miljoenen. Ik niet.” Ze reageert nog steeds
hetzelfde als twintig jaar geleden: „Ik ben gewoon
een ontzettend emotioneel mens. Als iemand gaat
janken, dan jank ik mee. Daar kan ik niets aan
doen. Dat is nu eenmaal zo.”

Niet gelukkiger gemaakt
„Een nieuw gevoel van vrijheid” ziet Bea Post bij
miljoenenwinnaars meestal langzaamaan ont-
staan. Het duurt een paar maanden voordat ze met
hun nieuwe financiële situatie weten om te gaan:
„Een vrouw die een paar jaar geleden twee miljoen
won, zei laatst tegen me dat ze daarvan nu pas kon
genieten. Het heeft lang geduurd voordat ze wist
wie haar echte vrienden waren en wie niet. Ze kon
nu eindelijk ook plezier hebben van haar geld.”

Bea Post herinnert zich een veehouder uit een
dorp in Overijssel met nog geen tweeduizend
inwoners. Vijf boerengezinnen werden in 2003 in
één klap multimiljonair. Eén van hen, een 37-jari-
ge veehouder, werd door een bezorgd familielid in
zijn gierkelder gevonden. Hij had diezelfde och-

tend gezegd dat hij het leven niet meer aankon.
Volgens een dorpsbewoner die in de Telegraaf z ij n
verhaal deed, zat de man ‘al niet lekker in zijn vel,
maar hadden al die miljoenen hem bepaald niet
gelukkiger gemaakt’.

De boer kwam weer bij bewustzijn, maar een tijd
later slaagde een volgende zelfmoordpoging. Hij
was niet de enige die moeite had met de grote geld-
prijs. Een ondernemer uit hetzelfde dorp reageer-
de in dezelfde krant: ‘Het probleem in een kleine
gemeenschap als de onze is dat je het eigenlijk
nooit goed doet. Koop je een te kleine auto, of leef je
op de oude voet verder, dan ben je een vrek. Koop je
een grote auto en ga je van het leven genieten, dan
ben je een patser.’

Post ziet het als een van haar taken mensen die
„emotioneel een beetje verstopt zitten” te leren
genieten van hun prijs. Ik hoor winnaars vaak zeg-
gen: ik kan mijn hoofd niet uitzetten, ik word gek.
Dan zeg ik: doe maar rustig aan, over een tijdje ben
je er hartstikke blij mee.”
Of het prijzengeld mensen echt gelukkiger maakt?

›

€reportage miljoenenwinnaars

€Mensen die ‘emotionaal een beetje verstopt zitten’
moeten leren te genieten van hun miljoenenprijs

Bep en Peter van den Broek. ‘Vooral in het
begin miste ik de voldoening in mijn
leven’, zegt Bep van de Broek. Als er vroe-
ger iets stuk ging, dan ging je daarvoor
sparen en dan keek je daarnaar uit. Had
je genoeg, dan ging je het halen en dan
was je blij. Nu kon ik ineens alles kopen.
Daar zat geen lol meer aan. Ik heb het
opgelost door niet meer uit te gaan van
de ander, maar van mezelf. Door gewoon
te doen zoals ik denk dat het goed is.’€mer. Verhuizen is nooit in ze opgekomen. Ze

wonen nog steeds in dezelfde straat in hetzelfde
dorp in Zuid-Holland. Hun woonplaats willen ze
liever niet noemen: „Je weet nooit wat voor men-
sen je nu weer aan je deur krijgt.” Het huis bevalt
hun prima: „We kennen hier iedereen en wonen
vlakbij het centrum. Met het rollatortje is dat ook
nog prima te doen.”

‘Ik zie een vrouw weggedoken in een hoek’
Al twintig jaar begeleidt Bea Post de miljoenen-
winnaars van de Postcodeloterij. Ze vond haar
functie zelf uit. Na een baan bij Greenpeace, waar
ze enkele jaren werkte als hoofd van de donateurs-
administratie, was ze bij de Postcode Loterij aange-
nomen om de lotenadministratie te automatise-
ren. Toen de eerste prijs van 1 miljoen gulden viel,
mocht ze mee naar de uitreiking. De winnares rea-
geerde heel anders dan verwacht: „Ik kom binnen
en zie een vrouw weggedoken in een hoek van de
kamer. Helemaal overdonderd was ze door Henny
Huisman en een cameraploeg die opeens in haar

huiskamer stonden. „Ze huilde en ik deed met
haar mee. Ik dacht: wat gebeurt hier? Van blijd-
schap was helemaal niets te merken.”

Toen Henny Huisman en de cameraploeg waren
vertrokken, besloot Post weer naar binnen te gaan.
Een goed besluit, bleek later: „De winnares zat
ineengedoken op de bank, met haar twee katten,
compleet overstuur. Toen ben ik naast haar gaan
zitten en hebben we samen nog een potje gejankt.
Ik heb haar mijn kaartje gegeven en gezegd: als er
wat is, dan bel je me maar. Maakt niet uit hoe laat.”

Post meldde het voorval aan haar baas: „Het is
behoorlijk ingrijpend wat wij iemand aandoen, zei
ik hem. Dit kan toch eigenlijk niet? Iedereen zegt
dat hij wel een miljoen zou willen winnen, maar als
het je eenmaal overkomt, kun je wel eens heel
anders reageren.” Post kreeg goedkeuring voor
haar idee de winnaars voortaan te begeleiden en te
laten adviseren door financieel deskundigen.

Prijswinnaars kunnen haar nog altijd bellen
voor advies, ook jaren later. „Iemand anders aan
wie ze iets vragen, vindt al snel dat ze zeuren, met

even wennen.” De Postcode Loterij bracht hen in
contact met belastingadviseurs van Pricewater-
houseCoopers, die prijswinnaars de eerste drie
maanden van hun miljonairsbestaan begeleiden.

„Echt gekke dingen” hebben ze niet gedaan met
hun geld, zegt Tannie van Donk. Een groot deel
van het geld schonken ze aan kinderhuizen in
Indonesië. Bij enkele reizen door dit land waren ze
geschrokken van de leefomstandigheden in de
huizen die ze hadden bezocht. „Helemaal niets
hadden die kinderen.” De keuze voor de precieze
bestemmingen van het geld en de organisatie er
omheen kostte hun veel tijd: „We hebben toen mis-
schien wat te veel hooi op onze vork genomen. Ik
heb me in die tijd ook wel eens afgevraagd of we er
nu wel gelukkig door waren geworden”, blikt Tan-
nie van Donk terug.

Haar gevoel voor verantwoordelijkheid werd
ineens een zware last: „We zaten nu op zo’n grote
hoop met geld dat we ons bij ieder goed doel gin-
gen afvragen of we daaraan ook niet iets moesten
geven. Voorheen ging dat soort zaken langs me
heen, omdat ik toch niks te geven had.”

Een drukkend gevoel maakte langzaam plaats
voor meer plezier. Nadat ze tweederde van het geld
aan hun twee zoons hadden gegeven, kochten ze
twee fietsen en een stacaravan. Er kwam een nieu-
we auto en een videocamera om de eerste stapjes
van hun pasgeboren kleinkind vast te leggen. Ook
volgden er nog wat reisjes, naar de Canarische
eilanden, naar Mallorca en de Algarve. Met geld
weggeven werden ze wat voorzichtiger: „Je moet
niet zomaar duizenden euro’s gaan uitdelen,
anders word je al snel een geldautomaat waar
iedereen kan komen pinnen.”

Hun rijtjeshuis lieten ze opnieuw verven, ze
bouwden een garage en namen een nieuwe badka-


