
wel eens om te vertellen dat ze 50.000 euro
hebben gewonnen in plaats van vijf mil-
joen. Datmaakt het leven net iets gemakke-
lijker.”
Eneengrote somgeldkan spanning in je re-
latie brengen: “Er kunnen opeens vragen
tussen twee mensen in komen te staan.
Moeten we daar nou wel of niet in investe-
ren?”Dusnog een advies: “Neemde tijd om
met elkaar te praten wat je precies wilt met
het geld.” Of hij veel echtscheidingen heeft
zien ontstaan? “Als die relatie al gedoemd
was te mislukken, mislukt hij ook als je net
twintigmiljoenhebt gewonnen.”
Psychische hulp is meestal niet nodig:
“Mensen die in de put raken door de prijs
die ze hebben gewonnen, zien wij eigenlijk
nooit.”Datkomtookweerdoordienuchter-
heid: “Nederlanders potten hun geld op.
Wij zien dat demeeste boven op hun spaar-
varken gaan zitten en daar verder niet zo
veel mee doen, alleen van de rente leven.
‘Laten we dat bedrag maar gewoon een
beetje bij elkaar houden, dat zoumooi zijn’,
hoor je vaak. Of: ‘We hebben nog twintig
miljoen over, vader hoeft niet meer te wer-
ken, de buren hebben wat, we hebben het
wel prima zo.”

Vrijgevig
Bij de jongere prijswinnaars is meer bege-
leiding nodig: “Er zitten er tussen van net
twintig jaar.Die staannoghelemaal aanhet
begin van hun leven en carrière. En dan
hebbenze ineens twintigmiljoenophun re-
kening. Dan heb je wel een iets andere toe-
komst dan je had verwacht. Die mensen
gaan sneller twijfelen aan alles.”

Deprijswinnaarsdiehungeldvoornamelijk
oppotten, blijken opvallend vrijgevig te
zijn: “Vooral in de eerste paar maanden.
Een nieuwewasmachine voor de buurman,
een vakantie naar de zon voor moeder en
misschiennogwat voor een goeddoel.”
‘Joviale’ mensen ziet hij vooral ontstaan na
hetwinnenvaneenpaarmiljoen.Al gaat de
één daar wat anders mee om dan de ander:

“Amsterdamse prijswinnaars zijn meestal
wat opener, vertellen het wat makkelijker
aan hun omgeving en aan de verkooppun-
tenwaar ze het lot hebben gekocht. Ze gaan
heel snelmet taarten op pad omde sigaren-
boer opde hoek te bedanken.”
Dat is niet overal zo: “In andere gebieden
zie je dat mensen verkooppunten juist mij-
den, omdat ze bang zijn om als prijswin-
naar te worden herkend. In Limburg was er
iemanddie al 25 jaar bij diewinkel kwamen
er na zijn prijs nooit meer kwam. Dat is een
vorm van schaamte, bescheiden willen zijn

of proberen die anonimiteit terug te vin-
den.”
En over het algemeen geldt: hoe ouder, hoe
meer er wordt gedeeld: “Oudere winnaars
zie je wat makkelijker geld uitgeven aan fa-
milie en goede doelen.”
En of geld mensen nou gelukkig maakt?
“Geluk zit in mensen zelf. Het maakt het
wel allemaal een tikkie makkelijker. Als jij
aan de bel wil trekken in de kroeg of toch
naar die ene belangrijke voetbalwedstrijd
wilt, dan kan dat. Met wat meer geld kun je
drie weken skiën in plaats van dat ene
weekje. Of vijf weken naar Thailand in
plaats van tweeweken. Ik hoormensenook
vaak zeggen dat hun zorgen een stuk min-
der zijn geworden.”
Van ineensveel geldword jeookniet ineens
een ander mens: “Een vrouw uit een echte
volkswijk ergens in Brabant die tien mil-
joen had gewonnen was na haar geldprijs
nog precies dezelfde. Die was nog net zo
Brabants als voor deprijs,met al haar lol en
jolijt.” En om nog maar een droom uit de
wereld te helpen: “Ook met een paar mil-
joen opde bankhoor jij nog langniet bij die
rijke elite. Met twintig miljoen sta je nog
niet eens in de Quote 500. Dan hoor je er
nog lang niet bij.”
Tijdens het oudejaarsfeest van de Staatslo-
terij op het Museumplein wordt bekend op
welke lotnummersdehoofdprijs ende jack-
pot (allebei 27,5 miljoen) zijn gevallen. Van
’tVeer kannietwachten tot het 31december
is: “Wij wrijven al in onze handjes. Dit zijn
de kersen op de prijswinnaarstaart. Dat
wordenweer leuke gesprekken.”
■
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‘Amsterdamse
winnaarszijn
meestalopener,
gaaneerdermet
eentaartbijde
sigarenboer langs’
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