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XI I 

Voorwoord Voorwoord 

Dee keuze voor het onderwerp van dit boek, de kansspelen, vloeit voort uit mijn belangstelling 
voorr een meer algemeen kenmerk van onze tijd: de consumptiemaatschappij. De kansspelen, 
diee in enkele decennia van een sociaal randverschijnsel tot een economische markt van bete-
keniss worden, vat ik op als een teken van en als een element uit een nieuwe samenlevingsor-
de,, waarin de consumptie en het vermaak een steeds prominentere plaats innemen. Tegen 
dezee achtergrond analyseer ik de gokproblematiek aan de hand van 1) befaamde voorstellin-
genn van het gokken, 2) de ontwikkeling van de Nederlandse kansspelsector en 3) de vestiging 
vann een casino aan de Nijmeegse Waalkade. 

Inn zekere zin is dit werk een vervolg op G.A. Fokkers De geschiedenis der loterijen in 
dede Nederlanden uit 1862.1 Fokker, een liberaal lid van het parlement, maakte zich zorgen over 
dee populariteit van loterijen. De negentiende eeuwse bezorgdheid maakt, achteraf bezien, deel 
uitt van een tweede gokgolf; een eerste gokgolf tekent zich vanuit de Middeleeuwen af en be-
reiktt een hoogtepunt in de Gouden Eeuw. In de tijd van Fokker is het de vraag of kansspelen 
wettelijkk wel moeten worden toegestaan. Bijna anderhalve eeuw later kunnen we vaststellen 
datt nagenoeg alle kansspelen aan wettelijke normen gebonden zijn, maar ook dat het gokwe-
zenn een gigantische groei doormaakt. Er is sprake van een derde gokgolf, en de vraag rijst op 
inn hoeverre de commerciële exploitatie van kansspelen toelaatbaar is. 

Naastt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die deze 
studiee voor een belangrijk deel mogelijk maakte, bedank ik degenen die mij bij al het onder-
zoekk voor dit boek van dienst waren. Omdat zij dit veelal uit hoofde van hun functie deden, be-
dankk ik de instellingen waar zij voor werkten: De gemeente Nijmegen, in het bijzonder de 
dienstt EZ, de gemeentepolitie en het gemeentearchief, de Wijkraad van de Benedenstad, de 
afdelingg Nijmegen van Horeca Nederland, de ministeries van Justitie en van WVC (tegen-
woordigg WVS), de SENS (Staatsloterij), de SNS-Sporttotalisator, de VAN speelautomaten-
branche-organisatie,, de Raad voor de Casinospelen (RvC) en Holland Casino. Talrijke meer 
bescheidenn maar zeker niet minder gewaardeerde bijdragen vermeld ik in de eindnoten van 
hett boek. Ik prijs mij gelukkig dat prof. Lodewijk Brunt, aan de Universiteit van Amsterdam, op 
eenn zeker moment bereid bleek om mijn onderzoek en het schrijven van dit boek te begelei-
den.. Zonder hem was het er niet van gekomen. Els, Maiko en Yme heb ik gemist, in de avon-
duren,, op vrije dagen en in de weekeinden dat ik aan de afronding van dit boek werkte. Het 
konn niet anders. Lisette Bros en Margit Jókövi ben ik bijzonder erkentelijk voor de mentale en 
redactionelee steun bij de spreekwoordelijke laatste loodjes. Mijn ouders bedank ik voor hun 
onvoorwaardelijkee steun op de achtergrond. 

Voorr het overgrote deel bevat dit boek niet eerder gepubliceerde teksten. Alleen 
hoofdstukk 3, over Dostojevski en Freud, verscheen in een eerdere versie in 1997 in het Am-
sterdamssterdams Sociologisch Tijdschrift.2 Daarnaast heb ik hier en daar passages uit eerdere publi-
catiess over kansspelen verwerkt, zoals mijn rapport Risico-analyse kansspelen (1993) voor het 
ministeriee van WVC, en mijn bijdragen aan de boeken Fragmenten van vermaak (1991), Gam-

1.. G A Fokker , De geschiedenis  der  loterijen  in  de Nederianden,  Frederi k Muller , Amsterdam , 1862. 
2.. S. Kingm a 'Dostojevsk i en Freud . Verzelfstandigin g en verslavin g bij het kansspel' , Amsterdams  Sociologisch 
Tijdschrift,Tijdschrift,  23, nr.4,1997,640-664 . 
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blingbling Cultures (1996) en Constructing tfje New Consumer Society (1997).3 

Dee intellectuele uitdaging van deze studie school in het vinden en presenteren van de 
benodigdee gegevens in een samenhangend verhaal. Als rode draad gebruik ik het begrip 'ver-
zelfstandiging',, een begrip dat tegelijk slaat op de vorming van een nieuwe markt en op de re-
guleringg daarvan. Bij de verzelfstandiging van het vermaak bij kansspelen gaat het om de wor-
dingg en werking van het gokcomplex: in toenemende mate krijgt het speelplezier een zelfstan-
digee betekenis bij kansspelen, vormt de wetgeving een zelfstandig legitimeringskader en vindt 
dee exploitatie plaats in een zelfstandige economische sector. Het begrip verzelfstandiging stelt 
mijj in staat verbanden aan te geven tussen op het eerste gezicht tegenstrijdige kanten van het 
vermaak.. Hoe zit het met het verband tussen criminaliteit en de legale exploitatie van kansspe-
len?? Wat is het verband tussen verslaving en plezier bij de beoefening van het spel? Hoe valt 
dee negentiende eeuwse bestrijding van kansspelen te rijmen met de eigentijdse promotie er-
van?? Hoe is een ondernemingsgewijze exploitatie mogelijk in een streng gereguleerde markt? 
Hoee verhoudt de grootschalige organisatie van kansspelen zich tot de plaatselijke beleidsvrij-
heid?? En wat betekent de afzondering van kansspelen in aparte gokgelegenheden voor de 
stedelijkee ruimte? Op de wetenschappelijke achtergronden van de analyse in termen van het 
gokcomplexx en de verzelfstandiging van het vermaak ga ik in het eerste en laatste hoofdstuk 
in.. Wie echter de begrippen te vaag, de analyse te academisch of het doel te pretentieus vindt, 
kann beginnen bij James Bond en eindigen in het casino. 

Denn Bosch, januari 2002 

3.. S. Kingma, 'De legitimiteit van het kienen en bingo of de smaak van de noodzaak', in: O. Kalb, S. Kingma (red.), 
FragmentenFragmenten van vermaak. Macht en plezier in moderniserend Nederland, Editions Rodopi, Amsterdam, 1991,125-
154;; S. Kingma, Risico-analyse kansspelen, KU-Brabant, Tilburg, 1993; S. Kingma, 'A Sign of the Times: The Politi-
call Culture of Gaming in the Netherlands', in: J. McMillen, Gambling Cultures. Studies in History and Interpretation, 
Routledge,, London, New York, 1996,199-222; S. Kingma, The Gaming Complex. On Pleasure and Addiction', in: P. 
Sulkunenn e.o. (eds.), Constructing the New Consumer Society, MacMilian, London, 1997,173-196. 



Hoofdstu kk 1 
HETT GOKCOMPLEX 

ProfessionalProfessional entertainment is the dominant agency for 
definingdefining what entertainment is.1 

Richardd Dyer, 1977 

1.11 Consumpti e 

'Eenn jungle waar de nieuwe wilde van de moderne tijd moeite heeft om zich beschaafd 
tee gedragen,' hiermee vergelijkt de Franse sociaal-theoreticus Jean Baudrillard het con-
sumptiedomein.22 Door de vergelijking met een jungle legt Baudrillard de vinger op een 
tegenstrijdigheidd van de consumptiemaatschappij.3 Dit type samenleving genereert een 
overvloedd aan mogelijkheden maar stelt ons tegelijkertijd voor de vraag hoe deze over-
vloedd te gebruiken en te beheersen, zonder er aan ten onder te gaan. Deze tegenstrij-
digheidd staat in dit boek centraal. 

Inn zijn vroege werk, in La Societé de consummation (1970) en 777e Minor of Pro-
ductionduction (1973), doordenkt Baudrillard de consumptie en kent hij er een beslissend be-
langg aan toe voor de ontwikkeling van moderne samenlevingen.4 Anders dan veel skep-
ticii beschouwt hij de consumptie niet zonder meer als een verspillende en verdwazende 
vloek.. Max Horkheimer en Theodor Adomo stellen in Dialectiek van de verlichting (1944) 
bijvoorbeeldd ronduit dat de amusementsindustrie 'de hoogste goederen' door het ver-
maakk vervangt en niets anders dan 'openlijke leugens' verkoopt.5 Van een soortgelijk 
pessimismee getuigt Neil Postman in Amusing Ourselves to Death (1984). Postman haalt 
Lass Vegas aan als metafoor van een gedegenereerde cultuur: 'For Las Vegas is a city 
entirelyy devoted to the idea of entertainment, and as such proclaims the spirit of a culture 
inn which all public discourse increasingly takes the form of entertainment."8 Baudrillard 
staatt minder afwijzend tegenover de consumptie en lijkt eerder gefascineerd door haar 

1.. R. Dyer, Entertainmen t and Utopia' , in S. Durin g (ed), The Cultural  Studies  Reader,  Routledge , Londo n 
andd New York , 1993,271-83 [1977] 
2.. M. Poste r (ed.), Jean Baudrillard.  Selected  Writings,  Polit y Press , Cambridge , 1988, 29-30. Het citaa t is 
vertaal dd uit het Engel s ('a jungl e where the new savag e of mode m time s has troubl e findin g the reflexe s of 
rivilization'). rivilization'). 
3.. Een structurel e tegenstrijdighei d leid t niet noodzakelij k tot belangenconflicten . Gidden s wijs t op dit onder -
schei dd en definieer t tegenstrijdighei d dan als'.. . the existenc e of two structura l principle s withi n a societa l 
system ,, whereb y each depend s upon the other but at the same time negate s if (A. Giddens , A Contemporary 
critiquecritique  of  Historical  Materialism,  London , Macmillan , 1981,231). Op deze manie r zat ik tegenstrijdighede n in 
hett  proce s van verzelfstandigin g behandelen . 
4.. J. Baudrillard , La sodétó  de consummation,  Gallimard , Paris , 1970; J. Baudrillard , The Minor  of  Producti-
on,on,  Telos Press , St Louis , 1975 [1973]; Poste r (1988). 
5.. M. Horkheimer , Th.W. Adomo , Dialectiek  van de verlichting,  SUN, Nijmegen , 1987,159-160 [1944] . 
6.. N. Postman , Amusing Ourselves  to  Death,  1984,3. 
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verbeeldingswereld.. Volgens Baudrillard stimuleert de consumptie de sociale verschei-
denheidd en (nonverbale) communicatie, zoals met de kledingmode. 

Davidd Riesman met The Lonely Crowd (1950) en John Kenneth Galbraith met 
TheThe Affluent Society (1958) brengen de thematiek al in voile omvang naar voren.7 Baud-
rillardd bouwt voort op hun werk en richt zich vooral op de theoretische analyse. Hij be-
grijptt de consumptiesfeer in termen van een systeem van tekens dat meer behoeften 
scheptt dan bevredigt.8 Daarbij stelt Baudrillard zich de consumptierevolutie voor als het 
twintigstee eeuwse equivalent van de negentiende eeuwse industriële revolutie. Nadat de 
massaa is omgevormd tot een arbeidsleger moet het industriële systeem als het ware 
verder,, door de massa om te vormen tot een leger van consumenten, want het verkopen 
vann artikelen wordt op een zeker moment moeilijker dan het fabriceren. Het proces van 
rationaliseringg van de productie vindt dan toepassing in de consumptie. George Ritzer 
bespreektt dit rationaliseringsproces in The McDonaldization of Society (1993).e Het pro-
ductieprocess van de hamburgerketen McDonalds is geënt op het doordachte manage-
mentt van Frederic Tayior (1856-1915) en Henry Ford (1863-1947). Ritzer legt hun be-
ginselenn van efficiency, berekening, voorspelbaarheid en beheersing voor de consump-
tiesfeerr uit aan de hand van de rationaliseringstheorie van Max Weber. Maar Ritzer laat 
dee vraag hoe en waarom van de consumptie een voor de economie productieve indu-
striee gemaakt kan worden onbesproken. Voor deze vraag kunnen we wel terecht bij 
Baudrillard.. Hij neemt het werk van Kart Marx tot uitgangspunt.10 Baudrillard stelt dat 
Marxx in zijn kritiek op de klassieke economen het wezenlijke onderscheid tussen de ge-
bruiks-- en ruilwaarde van artikelen ongemoeid laat. We dienen ons er sterker van be-
wustt te zijn dat dit een door sociale wetmatigheden ingegeven onderscheid is. Het ver-
schill tussen de gebruiks- en ruilwaarde van goederen en diensten, en daarmee het ver-
schill tussen voor de economie productieve en consumptieve activiteiten, is door mensen 
gemaaktt en enigszins arbitrair en veranderlijk. Ik zal het consumptief plezier daarom 
fundamenteell proberen te plaatsen in het spanningsveld tussen de vorming van een 
economischh product en de culturele beheersing daarvan. 

Eenn element uit de (post)moderne consumptiesamenleving waar Baudrillard zijn 
abstractee analyses aan wijdt, onderwerp ik aan een concreet onderzoek. Ik richt mij op 
hett vermaak en op de kansspelen. Het vermaak heeft een wezenlijk aandeel in de con-
sumptiemaatschappijj en draagt daar aan bij, zowel afgemeten naar de activiteiten als 
naarr de motieven en legitimaties. Van twee kanten wordt het consumptief plezier, in een 
soortt sandwichformule, aangezet. Enerzijds kan een plezierwaarde worden toegevoegd 
aann een reeds bestaande ruilwaarde. Dat is letterlijk het geval bij het zogeheten 'recrea-
tieff winkelen' ofwel fan-shopping. Anderzijds kunnen allerhande vormen van vermaak 
verhandelbaarr gemaakt worden, uiteenlopend van persoonlijke hobbies en festiviteiten 
tott sport, spel en kunst. De commerciële vermaakscultuur kan verder worden verrijkt 
doorr het aanbrengen van variatie in en het geven van een stijlvol uiterlijk aan artikelen 

7.. D. Riesman, The Lonely Crowd, Yale University Press, New Haven 1961 [1950]; J.K. Galbraith, The Afflu-
entent Society, Mifflin, Houghton, 1958. 
8.. J. Baudrillard, Le système des objects, Parijs, 1968. 
9.. G. Ritzer, The McDonaldization of Society, Pine Forge Press, Thousand Oaks, 1993. 
10.. Baudrillard werkt zijn kritiek op Marx uit in The Mirror of Production (1973). 
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enn diensten , en doo r de erkennin g van voorhee n verwerpelijk e of zelf s wettelij k be-
strede nn genoegens , het meest uitgesproke n op de gevoelig e terreine n van 'sek s en 
drug ss en rock 'n ' roll' ; geestverruimend e middelen , seksualitei t en wild e danse n moge n 
tegenwoordi gg zo niet op een positiev e bejegenin g dan toc h op een gedoogstatu s reke-
nen .. Op de producti e en de arbei d toegesnede n waarde n als geduld , spaarzaamhei d en 
vlij tt  lijke n bij het consumere n en gedurend e het spel op de hak te worde n genomen , doo r 
eenn pleziermoraa l waari n het uitgeve n van geld en het zoeken van persoonlijk e ver -
vullin gg in de vrijetij d worde n aangemoedigd . De belangrijkst e voorwaard e om aan deze 
cultuu rr  van consumptie f plezie r deel te kunne n nemen is uiteraar d het geld , van beteke -
niss  als toegangsvoorwaard e en daarnaas t ook voo r de fantasi e en de opwindin g die met 
hett  kiezen en kope n gepaar d kunne n gaan . 

Dezee kenmerke n van het consumptie f plezie r zijn alle van toepassin g op kans -
spelen ,, een activitei t waarbi j het geld zo rechtsreek s en zo snel kan worde n omgeze t in 
vermaa kk als bij weini g ander e activiteite n het geva l is. Bij het gokke n kom t de overgan g 
vann de ruilwaard e die het geld in de economi e heef t naar de gebruikswaard e van het 
geldd voo r het speelplezie r pregnan t naar voren . Het gokke n valt , aan de ene kant , im-
merss te beschouwe n als een midde l tot verrijking , als een potentiël e bro n van inkomsten . 
Aann de ander e kant word t het gokke n begrepe n als een vermaaksdoel , ais een objec t 
vann plezier . Kansspele n ontlene n daarbi j legitimitei t aan de consumptiemaatschappi j en 
zijnn vrijwe l overa l te vinden . Omgekeer d lijke n kansspele n gemakkelij k aan te passe n 
aann de voorzieninge n en standaarde n van de consumptie . Aan de hand van de vri j plot -
seling ee doorbraa k en razendsnell e groe i van commerciël e kansspele n - de loterijen , de 
casino's ,, het bing o en de speelautomate n - verke n ik de achtergronde n en kenmerke n 
vann de hedendaags e consumptie . Ik beper k mi j in hoofdzaa k tot Nederland , al is deze 
doorbraa kk een wereldwij d verschijnsel ; tijdschrifte n als Business  Week of Newsweek 
wijde nn er reportage s aan.11 

Opp deze manie r benade r ik het gokke n als uitin g van een algemee n proces . Juis t 
hett  omstrede n en onaangepast e karakter , en de plotseling e opmars , geven aan kans -
spele nn een strategisch e betekeni s als studieobject . Deze som s nog als afwijken d voor -
gesteld ee spele n worde n tot een alledaag s verschijnsel , doo r kansspele n te herleide n tot 
eenn doorsne e artike l op de mark t van vermaa k en geluk . Het boeiend e van kansspele n 
schuil tt  voo r mij als socioloo g dus niet zozeer in het buitengewon e alswe l in het gewoo n 
worde nn van kansspelen . Het gokke n transformeer t van een twijfelachti g randverschijnse l 
inn alom aanwezig e en aanvaarde , en som s zelfs geprezen , markten . Maar alvoren s na-
derr  in te gaan op het gokcomplex , eers t iets over de reikwijdte , de relevanti e en de be-
studerin gg van het consumptie f plezie r bij kansspelen . 

11.. Het tijdschrift  Newsweek  (9 oktobe r 1995) wijd t onder de titel  'Fool s Gokf een waarschuwen d 'Specia l 
report"report"  aan de wereldwijd e vluch t van kansspelen . Business  Week (14 maart 1994) reken t in een reportag e 
Thee entertainmen t economy' , waaronde r pretparken , casino's , spor t en media , tot de snels t groeiend e indu -
strieë nn van de Verenigd e Staten . 
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1.22 Vermaak 

Alss context voor kansspelen is de reikwijdte van het consumptiedomein niet beperkt tot 
dee openbare evenementen, zoals de trekking van een loterij, of tot de opvallende koop-
enn uitgaanscentra met kiosken, amusementshallen en casino's. Het woonmilieu moet er 
evenzeerr toe worden gerekend. Via radio, televisie, de brievenbus en tegenwoordig ook 
hett Internet kunnen commerciële kansspelen in de woning doordringen. Tussen het pu-
bliekee en private domein bestaat doorgaans een symbiotische relatie. Het stadscentrum, 
bijvoorbeeld,, verschijnt net als een casino als een jachtterrein voor consumenten en te-
gelijkertijdd als een gemeenschappelijke ruimte voor uiterlijk vertoon. De reikwijdte van de 
consumptiee is ook niet beperkt tot het beeld van de reclames, van de onschuldige, pro-
bleemloze,, luxe consumptie. In advertenties worden de problemen van onbehagen, 
stress,, overlast, verslaving of criminaliteit min of meer bewust afgeschermd. In de 
nieuwsrubriekenn van de media komen gokverslaving en criminaliteit afzonderlijk aan de 
orde.. Deze thema's zijn veelal verbonden met specialistische partijen, zoals de hulpver-
leningg en de politie; psychologen en criminologen maken bovendien specialistische stu-
diess van kansspelen. Evenmin is de reikwijdte van de consumptie beperkt tot het gerati-
onaliseerdee beslissingsgedrag rondom de momentane transactie van artikelen en dien-
sten,, een beeld dat in de economische wetenschap overheerst. Aan de koop gaat een 
leerprocess vooraf, en na de aanschaf beginnen de rituelen rondom de verwerking en het 
gebruikk van de goederen en diensten. 

Bijj de consumptierevolutie gaat het, kortweg, om de hervorming van een omvat-
tendee levenswijze en een (reorganisatie van de samenleving. In het geding zijn de indi-
rectee samenhangen tussen onderscheidingen zoals die van de publieke en private sfeer, 
dee plezierige en pijnlijke kant van activiteiten of de ruil- en de gebruikswaarde van arti-
kelen.. Zulke onderscheidingen, soms als een tweede natuur ervaren, zijn niet vanzelf-
sprekendd aanwezig maar worden gemaakt en voortdurend bewaakt. Terzijde merk ik op 
datt het bij dergelijke onderscheidingen vrijwel nooit gaat om absolute verschillen en 
scherpee grenzen. Meestal gaat het om vloeiende overgangen op een continuüm, waar 
positiess onder invloed van de omstandigheden kunnen verschuiven maar waarvan de 
polenn zelden worden bereikt. Soms menen de betrokkenen wel de uiteinden van het 
continuümm te kennen en omschrijven zij die als idealen of als schrikbeelden. 

Eenn van de meest centrale onderscheidingen in de consumptie is dat van in-
strumentaliteitt versus expressiviteit. En dit spanningsveld is hoogst relevant voor de 
kansspelen.. Commerciële kansspelen worden minder gewaardeerd in de instrumentele 
termenn van het te winnen geld en de te lenigen nood, en meer in de expressieve termen 
vann het speelplezier en de wensdromen van overvloed. Het spanningsveld van instru-
mentaliteitt en expressiviteit is op nagenoeg alle consumptiedomeinen van toepassing. 
Dee media (informatie versus amusement), het eten (voeding versus smaak), de alcohol 
enn drugs (genees- versus genotsmiddel), het toerisme (kennismaking versus sight se-
eing)eing) en de sport (gezondheid en kracht versus uiterlijk, gezelligheid en vermaak) leve-
renn treffende voorbeelden op. Alain Corbin werkt een markant voorbeeld van dit span-
ningsveldd uit in Hef verlangen naar de kust (1989).12 Hij biedt een verhelderende kijk op 

12.. A. Corbin , Het verlangen  naar  de kust,  SUN, Nijmegen , 1989 [1988] ; In «aces on the Margin.  Alternative 
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hett tegenwoordig als zo vanzelfsprekend ervaren strandvertier, dat overigens maar 
geleidelijkk aan tot ontwikkeling is gekomen. De kust en de zee boezemen tange tijd ge-
voelenss van angst en afkeer in. Slechts schoorvoetend, aanvankelijk bij wijze van thera-
pie,, veroveren badgasten de zee. Te denken valt ook aan zulke bekende en uiteenlo-
pendee genotsartikelen als (Kelloggs) cornflakes, ketchup, pepermunt, Eau de Cologne of 
(Coca)) Cola, die alle in eerste instantie zijn ontwikkeld en aangeprezen als medicijn.13 In 
all deze voorbeelden effent, net als bij het gokken, de belofte van een heilzaam 'nut' ge-
leidelijkk de weg voor de 'onnuttige1 plezierervaring. 

Boett het geld dan in aan belang bij het gokken? Nee, eerder verandert de bete-
keniss ervan. Het geld raakt minder verbonden met de harde noodzaak van het bestaan, 
mett verzachting en overleving, of met - precies het tegenovergestelde - de 'demonstra-
tievee consumptie' die Thorstein Veblen aan de kaak stelt in Theory of the Leisure Class 
(1899)."" Bij de huidige kansspelen verwijst het geld minder naar deze instrumentele 
betekenissenn en meer naar de verbeelding van een aards paradijs: sportwagens, zonva-
kanties,, landhuizen, stijlvolle kleding, exotische cocktails en idealen van lichamelijke 
aantrekkelijkheid.. Advertenties en spelshows brengen deze dromen bijvoorbeeld in ver-
bandd met kansspelen waarbij grote prijzen te winnen zijn, met casino's en grootschalige 
loterijen.. Maar zelfs bij deze spelvormen en in sterkere mate bij de kleinschaliger kans-
spelenn spreekt niet zozeer de prijs tot de verbeelding. De kans op een prijs ontleent be-
tekeniss aan de sensaties van geluk en teleurstelling gedurende het spel. Heel het stre-
venn is gericht op het scheppen van een 'leuke tijd' en een 'bijzondere belevenis': op het 
scheppenn van een illusie. De waardering van de prijs blijft dan beperkt tot de tijd-
ruimtelijkee enclave van de gokgelegenheid. Om de mogelijkheid van een geldprijs te 
kunnenn waarderen is het niet per se nodig om een prijs buiten de gokgelegenheid te 
verzilveren. . 

Wanneerr de aandacht uitgaat naar het theatrale vertoon, de presentatie op en de 
entouragee van gokgelegenheden, naar de ambiance in één woord, dan wordt nog meer 
afstandd genomen van de prijs. Het gokken is dan een artikel bij het 'winkelen voor iden-
titeit'.155 Las Vegas, het archetype van het commerciële gokken, lijkt hier een goed voor-
beeldd van. Want tegenwoordig geldt het 'aura van extravagantie', volgens David Spanier 
inn All right, Okay, You Win (1992), als het wezenskenmerk van de Las Vegas Strip.18 

Daarr kan het aards paradijs - ENTER PARADISE staat op een bord langs deze hoofd-
wegg te lezen - door massa's mensen worden ervaren in een tijdelijke maar overweldi-

GeographiesGeographies  of  Modernity  (Routtedge , Londo n en New York , 1991) geeft Rob Shield s soortgelijk e analyse s 
vann veranderinge n in de collectiev e betekenisgevin g aan de badplaat s Brighton , aan Niagar a Falls en aan 
hett  ruig e noorde n van Canada. Een verschi l tusse n mijn invalshoe k op het kansspe l en die van Corbi n op de 
zeee is dat hij een noga l rechtlijnig e voorstellin g geeft van de omvormin g van een gevaarlijk e in een genoeglij -
kee zee, terwij l ik voor de ontwikkelin g van het speelplezie r bij het gokke n wil laten zien dat het gaat om een 
splitsin gg van waarderingsschema's : eerder word t de genoeglijk e kant ook al onderken d en later blijf t de ge-
vaarlijk ee kant bestaan . 
13.. P. Falk, The Consuming  Body,  SAGE, Londen , 1994,168. 
14.. Th. Veblen , Theorie  van de nietsdoende  Masse, Amsterdam , De Arbeiderspers , 1974 [1899] . 
15.. Divers e aspecte n en voorbeelde n van dit gedrag worde n besproke n in dee bunde l Lifestyle  Shopping.  The 
SubjectSubject  of  Consumption  (Routtedge , Londo n and New York , 1992) onder redacti e van Rob Shields . 
16.. D. Spanier , Allright,  Okay,  You win.  Inside  Las Vegas,  Seeker & Warburg , London , 1992. 
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gendee schijnwereld. Spanier haalt een topmanager van een casino te Las Vegas aan, en 
dezee zegt het zo: 'We are not in the gambling market any more. We are selling enter-
tainment,, an environment to have fun in. What people are really doing is buying time'.17 

Sociologenn wijzen, als zij het kansspel meer of minder uitvoerig aan de orde 
stellen,, op de (letterlijk) beperkte en afgeleide betekenis van het moderne gokken. Vol-
genss William Thomas (1901) stelt het kansspel moderne mensen in staat om gevoelens 
vann plezier en pijn te ervaren die voort zouden vloeien uit een oeroud 'conflict-principe'.18 

Georgee Simmel (1911) noemt het gokken in de context van de moderne maatschappij 
eenn 'avontuur1, een tijdelijke opheffing van de sleur van alledag.19 Norbert Eiias en Eric 
Dunningg (1969) rekenen het kansspel tot de 'spannende ontspanning'.20 Zij achten deze 
kenmerkendd voor beschaafde samenlevingen, waar het alledaags bestaan regelmatig 
enn weinig enerverend zou zijn. En Erving Goffman (1967) legt het accent op de beteke-
niss van kansspelen voor de identiteit van spelers door de karakterstrijd die zij tijdens het 
spell zouden voeren.21 De actie van het spet is zijns inziens belangrijker dan de transactie 
vann de gok. 

Bijj deze door de aangehaalde sociologen veelal in termen van 'plaatsver-
vanging',, 'mimese' of 'nabootsing' aangeduide ervaringen, gaat het om het scheppen 
vann een mogelijkheid tot verwerkelijking van een wensbeeld, meer dan om de werkelijke 
verwerkelijkingg van fantasieën. In The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consu-
merismmerism (1987) belicht Colin Campbell de historische en theoretische achtergronden van 
ditt mechanisme.22 Hij wijst er onder meer op dat het consumentisme een sterk beroep op 
dee verbeelding doet, wat al in de Romantiek, als tegenhanger van de Verlichting, wordt 
benadrukt.. Een paradoxaal gevolg hiervan is dat de aanschaf van een artikel vaak niet 
leidtt tot de opheffing van het verlangen. 'Het verwerven van de zaak is het einde van het 
vermaak',, leert de volkswijsheid. Wanneer nu bij kansspelen het accent meer op de ver-
beeldingg en de ervaring komt te liggen, is niet zozeer van belang óf en hoeveel geld je 
wintt alswel de hoeveelheid geld die je je kunt veroorloven om te verspelen. Dit verlies is 
dee prijs die je betaalt voor de symbolische ervaring. Deze toenadering van het kansspel 
tott de expressieve betekenis, die evenzeer de afzondering van de instrumentele is, is 
wezenlijkk voor de verzelfstandiging van vermaak. 

Dee (her)definitie van het gokken in de richting van een onschuldig vermaak, wat 
wee een proces van 'veronschuldiging' of 'eufemisering' zouden kunnen noemen, gaat 
samenn met alledaagse meningsverschillen over de terminologie. Gevestigde onderne-
merss en beleidsmakers spreken liever over 'kansspelen', 'amusement', 'klanten', 'gasten' 
enn 'consumenten' dan over 'gokken' en 'gokkers', omdat de term gokken bijbetekenissen 
heeftt van onverantwoordelijk en overmatig spelen om geld. De Wet op de Kansspelen 

17.. D. Spanier (1992) 251. 
18.. W.l. Thomas, 'The Gaming Instinct', The American Journal of Sociology, 6,1901, 750-763. 
19.. G. Simmel, 'Das Abenteuer*, in: Philosophische Kultur. Uber das Abenteuer, die Geschlechter und die 
Krisee der Moderne. Gesammelte Essais, Berlin, 1983,13-26 [1911]. 
20.. N. Eiias and E. Dunning, 'Quest for Excitement in Leisure', Society and Leisure, 2,1969, 50-85. 
21.. E. Goffman, 'Where the Action is', in: Interaction Ritual. Essays on face to face behaviour, Penguin, 
London,, 1972,149-270(1967]. 
22.. C. Campbell, The Romantic Ethic and the Spirit of Modem Consumerism, Basil Blackwell, Oxford/New 
York,, 1987. 
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(WOK),, die in dit boek uitvoerig ter sprake komt, lijkt hen in de gekozen terminologie 
tee steunen. Maar hierbij moet ten eerste worden bedacht dat voor deze wet het kansele-
mentt pas relevant is als er prijzen in geld of goederen op het spel staan, hetgeen impli-
ceertt dat het prijselement van een hogere orde is dan dat van de kans. Ten tweede is de 
WOKK een partij en dus partijdig in het veronschuldigingsproces. Deze wet staat kans-
spelenn toe onder de voorwaarde dat het speelplezier voorop staat - wat uiteraard niet wil 
zeggenn dat dit ook altijd of alleen maar zo is. Zo'n verschuiving in terminologie staat niet 
alleenn in verband met inhoudelijke 
veranderingenn van de activiteit, 
maarr evenzeer met de letterlijke 
bespreekbaarheidd en maatschap-
pelijkee aanvaarding ervan.23 Het 
betekenisverschill tussen 

'kansspelen'' en 'gokken' is 
vergelijkbaarr met dat tussen 
'gaming'' en 'gambling' in het 
Engelsee taalgebied (zie afbeelding 
1.1) 1.1) 

Hett veronschuldiging-
sprocess komt ook naar voren in het 
specialismee van kansspelstudies. 
Dee bestudering van kansspelen 
wordtt vanaf het begin van de jaren 
tachtigg meer en meer een 
aangelegenheidd van specialisten. 
Zijj bestuderen het gokken steeds 
minderr in termen van crimineel, 
(ir)rationeel,, afwijkend of ziekelijk 
gedrag,, en steeds meer in termen 
vann spel, vermaak, toerisme, 
commerciee en leisure.2' In de we-
tenschappelijkee bestudering van 
kansspelenn verschuift verder het accent van de kansspelen zelf naar de opvattingen 
hierover,, naar de bestedingen op de markt, naar de beheersing van criminaliteit en gok-
verslavingg en naar het overheidsbeleid en het management in de kansspelindustrie. 

23.. Vergelijkbaar impliciet en veronschuldigend taalgebruik leveren bijvoorbeeld de tegenstellingen op tussen 
drugss en 'stimulerende middelen', prostitutie en 'relax-bedrijven' of (zelfdoding en 'euthanasie'. 
24.. Zie voor deze accentverschuiving en dit vakgebied: Journal of Gambling Studies (1984...); D.M. Downes 
et.al,, Gambling, Won\ and Leisure, Routledge, London, 1976; V. Abt et.al. 'Gambling: The misunderstood 
sportt - A problem in social definition', Leisure Sciences, 1984, 205-220; J. Rosecrance, Gambling without 
Guilt,Guilt, Brooks/Cole, Pacific Grove, 1988; W.R. Eadington, J.A. Cornelius (eds.), Gambling and Public Policy, 
Universityy of Nevada, Reno, 1991; J. McMillen (ed.) Gambling Cultures, Routledge, London and New York, 
1996. . 

AfbeeldingAfbeelding  1.1: Het verschil tussen 'Gambling' en 
'Gaming'.'Gaming'. Als de burgers van Vicksburg (VS) in 1992 
mogenmogen stemmen over de legalisering van casino's, 
sprekenspreken de tegenstanders over 'gambling'en de 
voorstandersvoorstanders over 'gaming' (zie hoofdstuk 8). 
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1.33 Verzelfstandigin g 

Johann Huizinga vereenzelvigt het spel in Homo ludens (1938) met het ideaal van de 
zelfstandige,, ook wel genoemd de 'zuivere' of 'intrinsieke', betekenis. Hij doet dit door 
hett spel te definiëren ais een gereglementeerde, naar plaats en tijd begrensde activiteit, 
diee een doel op zichzelf vormt en waaraan mensen zich vrijwillig overgeven in het besef 
datt deze activiteit 'anders' dan het 'gewone leven' is.29 Maar dit ideaal is afhankelijk van 
dee situatie en historisch specifiek.26 Dit ideaal valt in de praktijk moeilijk te benaderen als 
niett aan zekere voorwaarden is voldaan. Huizinga wijst hier min of meer zelf op, als hij 
opmerktt dat de grenzen tussen spel en ernst moeilijk te bepalen zijn. Hij wijst met name 
opp het 'uiterst geringe' verschil tussen de roulettetafel en het 'spelen aan de beurs', dat 
eenn verschil in 'mentale houding' zou zijn.27 Dat het hierbij om een sociaal en historisch 
geconstrueerdd onderscheid zou kunnen gaan, onderkent Huizinga niet. Dit hangt samen 
mett zijn invalshoek. Huizinga is op zoek naar overal geldende en onveranderlijke ken-
merkenn van het spel. Dit geeft aanleiding tot functionalistische redeneringen wanneer hij 
dee maatschappelijke betekenis van het spel aan wil geven. Aan het spel schrijft hij een 
cultuurscheppendee functie toe, vanwege de creatieve wedijver die aan het spel ten 
grondslagg zou liggen. Maar het spel kan evengoed een omgekeerde functie hebben, 
steltt Rogier Callois in Man, Play and Games (1958).28 Het spel kan een uitlaatklep zijn 
voorr minder succesvolle mensen in de samenleving. Dat Huizinga dit miskent komt vol-
genss Callois door zijn eenzijdige nadruk op het element van de wedijver. Huizinga zou 
anderee spelelementen veronachtzamen, met name het kanselement. 

Hett functionalisme dat bij Huizinga leidt tot het toekennen van een ondubbelzin-
nigee betekenis aan het spel, leidt bij hem ook tot het afwijzen van de professionalisering 
enn commercialisering van het spel. Hierdoor zou de sport, 'waarin de oude spelfactor 
grootendeelss is afgestorven', volgens Huizinga een 'steriele functie' krijgen.29 Maar dat 
hoeftt niet het geval te zijn. Integendeel, de verzelfstandigde exploitatie kan het zuivere 
spell juist versterken. Commercialisering betekent in aanleg niets anders dan dat de or-
ganisatiee van het spel tegen betaling wordt uitbesteed. De spelers en toeschouwers 
kunnenn zich dan volledig concentreren op het spelverloop. Dat Huizinga beducht is voor 
commercialiseringg en aanneemt dat hierdoor als vanzelf het zuivere spel verloren gaat, 

25.. J. Huizinga , Homo  ludens.  Proeve  eener  bepaling  van het  spehelement  der  cultuur,  H.D. Tjeenk Willink , 
Haarlem ,, 1938,20/40. 
26.. Een soortgelijk e kanttekenin g maakt Ruud Stokvi s als hij in Strijd  over  sport  (Proefschrift , Universitei t van 
Amsterdam ,, 1978,107) de 'absolut e scheiding.. . tusse n de spelsituati e en het dagelijk s leven ' in het spelbe -
gripp van Huizing a afkeurt . Hij acht dit spelbegri p 'ongeschik t om het feitelij k verloo p van spelen te analyseren' , 
omda tt  'het bestaan van een dergelijk e scheidin g zou betekene n dat mensen deelneme n aan spele n onaf -
hankelij kk  van hun bindinge n met mensen buite n de spelsituaties' . Hoewel Huizinga' s spelbegri p om deze re-
denn niet voldoe t als sociologisch  begrip , is zijn definiti e m.i. wel waardevo l als sociaal  begrip-  als een welom -
schreve nn cuftuurideaa l dat bij de social e constructi e van spelpraktijke n word t nagestreefd , en dat als zodani g 
kann worde n onderzocht . Zie voor een boeiend e historisch-antropologisch e studi e aan de hand van het spel -
begri pp van Huizinga : H. Dahles , Mannen  in  het  groen.  De wereld  van de jacht  in  Nederland,  SUN, Nijmegen , 
1990. . 

27.. Huizing a (1938) 75-76. 
28.. R. Callois , Man, Play and Games,  The Free Press of Glencoe , New York , 1961. 
29.. Huizing a (1938) 285. 
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valt,, naast de geest van zijn tijd, gedeeltelijk te verklaren uit het feit dat hij weinig 
aandachtt besteedt aan de wetgeving, waarmee overheden spelregels en organisatie-
structurenn vastleggen en beschermen. Hiermee noem ik twee processen, commerciali-
seringg en wetgeving, die Huizinga weinig serieus neemt maar even wezenlijk zijn voor 
dee verzelfstandiging van het spel als de accentuering van de expressieve betekenis. 

Hett manco in de speltheorie van Huizinga, en ook van Callois, lijkt te zijn dat bei-
denn een ondubbelzinnig venband tussen de spelstructuur en de samenlevingsorde ver-
onderstellen.. Maar het is precies deze ondubbelzinnigheid die met de verzelfstandiging 
doorbrokenn wordt. Afhankelijk van de sociale orde kan het spel uiteenlopende betekenis-
senn krijgen. Met name Pierre Bourdieu benadrukt dit in Distinction (1979).30 Hij maakt 
voorr een breed spectrum van 'symbolische goederen', waaronder sporten en kunsten, 
aannemelijkk dat deze activiteiten in het sociale verspreidingsproces, waarbij de midden-
klassenn een voorname rol zouden spelen, een betrekkelijk zelfstandig bestaan ten op-
zichtee van het spectrum aan sociale groeperingen zijn gaan leiden. 

Hett ideaal van het zuivere spel is analoog aan het l'art pour l'art van de kunst. In 
LesLes régies de l'art (1992) gaat Bourdieu in op de historische verzelfstandiging van de 
kunst,, in het bijzonder van de literatuur.31 Hij benadrukt dat de zuivere kunst de uitkomst 
iss van moeizaam verlopende maatschappelijke processen. Mijn perspectief van verzelf-
standigingg op het kansspel is vergelijkbaar met dat van Bourdieu op de kunst. In sommi-
gee opzichten, met name in het eerste deel over de beeldvorming rond kansspelen, is 
daarnaastt nog sprake van overeenkomsten in de aanpak. In het tweede en derde deel 
vann deze studie werk ik het perspectief van verzelfstandiging ruimtelijk uit voor achter-
eenvolgenss de wetgeving, de marktvorming en de verschijning van kansspelen. 

Symboliek k 
Verzelfstandigingg omschrijf ik in termen van een proces met drie fasen, of een structuur 
mett drie dimensies. De eerste fase, nauw verwant aan de conceptie van Huizinga, is de 
verzelfstandigingg van het spel als een cultureel product in het leven en de gemeenschap 
vann spelers. Het spel wordt in deze fase herkenbaar als een zelfstandige symbolische 
orde,, die nog wel intiem verweven kan zijn met een gemeenschap van ingewijden en 
waarbijj de expressieve betekenis nog sterk met de instrumentele kan overlappen. Een 
uitgesprokenn voorbeeld hiervan is het spel in kleinschalige gemeenschappen, zoals het 
gokkenn bij Balinese hanengevechten dat Clifford Geertz in het essay Deep Play (1973) 
beschrijft.322 Soortgelijke processen zijn evenzeer werkzaam in moderne industriële sa-
menlevingen.. Howard Becker laat dit bijvoorbeeld voor de in Outsiders (1963) beschre-
venn subcultuur van marihuanarokers zien.33 Als een afzonderlijk cultureel product is de 
spelvormm informeel, zijn de spelregels kneedbaar en zijn de precieze betekenissen al-

30.. P. Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, Routledge. Londen and New York, 
19844 [1979]. 
31.. P. Bourdieu, De regels van de kunst. Wonting en structuur van het literaire veld. Van Gennep, Amster-
dam,, 1994 [1992]; Zie A. de Swaan, 'Kwaliteit is klasse', in: Perron Nederland, Meulenhof, Amsterdam, 1991, 
59-922 [1985]. 
32.. C. Geertz, 'Deep play: Notes on the Balinese Cockfight1 in: The Interpretation of Cultures, Basic Books, 
Neww  York. 1973,412-454. 
33.. H.S. Becker, Outsiders: Stkties in the Sociology of Deviance, The Free Press, New York, 1963. 



22 2 HETT GOKCOMPLEX 

leenn aan de deelnemers bekend. Hoewel er al min of meer vaste plekken, tijdstippen en 
gelegenhedenn om te spelen zijn, kunnen die ook tamelijk willekeurig zijn. 

Eenn bijzondere manier waarop het expressieve spel in het dagelijks leven afge-
zonderdd kan zijn is de vrijetijd. Mensen met loonarbeid moeten het spel in hun vrijetijd 
spelenn omdat het uit de arbeidssfeer, misschien met uitzondering van de kantines en de 
pauzes,, is gebannen. Deze afscheiding geldt dan overigens voor alle menselijke activi-
teitt die afbreuk zou kunnen doen aan de efficiëntie van de arbeid; voor het slapen, eten, 
drinken,, praten, vrijen, de opvoeding of de religie. Temidden van al deze activiteiten kan 
hett spel een wisselende en onbestemde plaats krijgen. De scherpe afscheiding van de 
instrumentelee kant van het bestaan, die een opdeling van het dagelijks leven tot gevolg 
heeft,, impliceert wel de organisatie van een zekere, zij het indirecte, samenhang. Adomo 
benadruktt dit in het essay Freizeit (1951): 

Dass wiegt schwer für die Frage nach der Freizeit. Es besagt nicht weniger, als dass, 
selbstt wo der Bann sich lockert und die Menschen wenigstenss subjektiv überzeugt sind, 
nachh eigenem Willen zu handeln, dieser Wille gemodelt ist von eben dem, was sie in den 
Stundenn ohne Arbeit loswerden wollen.34 

Tegelijkertijdd betekent iedere afzondering, bezien vanuit het spel, dat de deelnemers de 
expressievee betekenis van het spel moeten beschermen tegen buitenspelse invloeden. 
Goffmann betoogt dit in het essay Fun in Games (1961 ) . K 

Reglementerin g g 
Inn de tweede fase wordt van het culturele spel een politiek product gemaakt. Dat gaat 
samenn met een meer nauwkeurige omschrijving van de symbolische spelorde en met 
hett vastleggen, standaardiseren en afdwingen van regels. De spelvorm wordt zodoende 
tott een voorspelbaar, beschermd en sociaal overdraagbaar ritueel. De voorkeur gaat ex-
pliciett uit naar de expressieve betekenis van het spel. 

Ditt is bij uitstek van toepassing op de etikettering van de elitaire cultuur, zoals 
omschrevenn door Norbert Elias in Het civilisatieproces (1939).36 Het is evenzeer van 
toepassingg op de beschaving van volksvermaken uit Volksculturen in Europa (1978) van 
Peterr Burke.37 Burke geeft talloze voorbeelden, bij het drinken, dansen, vechten en vrijen 
tijdenss het carnaval - helaas niet van het gokken, waarbij elites min of meer systematisch 
dee instrumentele kant van het vermaak onderdrukken - die van verdoving, voortplanting, 
verdrijvingg of vernieling. Dit proces werkt echter in twee richtingen en vindt niet alleen in 
termenn van bestrijden en beschaven plaats, wat bij het gokken aanvankelijk de overhand 
heeft,, maar ook in termen van bevrijden en bevorderen. Dan is sprake van een strijd om 
dee erkenning en de bescherming van een met aparte groeperingen verbonden ritueel. 

Inn de moderne Nederlandse geschiedenis leveren de emancipatiebewegingen 

34.. Th.W. Adomo, 'FreizerT, in: Gesammelte Schrifte Vol. X, Frankfurt am Main, 1977,645-655,645 [1951]. 
35.. E. Goffman, 'Fun in Games', in: Encounters. Two Studies in the Sociology of Interaction, Bobbs-Merrill, 
Indianapolis,, 1961,17-84. 
36.. N. Elias, Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen, Twee delen, Het 
Spectrum,, Utrecht/Antwerpen, 1982 [1939]. 
37.. P. Bun», Volkscultuur in Europa 1500-1800, AGON, Amsterdam, 1990 [1978]. 
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vann protestanten, katholieken en socialisten sterke voorbeelden op. leder van deze 
groeperingenn ging eigen culturele, sportieve en recreatieve activiteiten organiseren.38 

Eenn soortgelijke 'verzuilingsfase' maken ook groeperingen van vrouwen, etnische min-
derhedenn of homosexuelen door. Te denken valt verder aan de Olympische beweging in 
dee sport, en aan de manieren waarop het vermaak op feestdagen aan de nationale staat 
enn in totalitaire staten aan de communistische of fascistische ideologie dienstbaar ge-
maaktt wordt, bijvoorbeeld in de Italiaanse organisatie Opera Nazionale Dopolavoro.39 

Voorr kansspelen zijn in deze fase opmerkelijk, de vorming van een legaal kansspelbe-
stell en de besteding van de opbrengsten aan 'goede doelen' en 'algemene belangen'. 
Hett vermaak krijgt in meer of mindere mate een organisatorische, in voorschriften en 
wettenn gevangen vorm. De juiste betekenis van het spel wordt in termen van een ideolo-
giee voortdurend besproken. 

Exploitati e e 
Dee derde fase van verzelfstandiging is de omvorming van het politieke in een econo-
mischmisch product. Ondernemers nemen de organisatie van het spel tegen betaling ter hand. 
Zijj streven met alle (technische) middelen een winstgevende verspreiding via de markt 
na,, zonder aanzien des persoons. Het spel wordt zoveel mogelijk van de belangen van 
specifiekee groeperingen of van de natiestaat ontdaan. Wel blijft het spel onderhevig aan 
voorschriftenn die de expressieve betekenis waarborgen. De symboliek van het spel kan 
wordenn versterkt, met als doel het spel zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor het be-
langstellendee en koopkrachtige publiek. 

Paull Cressey belicht dit proces volop in The Taxi-dance Hall (1932), een mis-
kendee studie van een omstreden wereld waar jonge vrouwen zich in het Chicago van de 
jarenn twintig als danspartner verhuren.40 De taxi-dance hall valt volgens Cressey te be-
grijpenn als resultante van een moderne stedelijke samenleving. Het is een anonieme 
gelegenheidd waar ongebonden eenlingen uit de marge van de samenleving pseudo-
romantischee contacten aanknopen. Grotere bekendheid geniet het thema van het con-
sumptieff plezier door Walter Benjamins Passagenwerk (1927) over het negentiende 
eeuwsee Parijs.41 Hij beziet de passages, 'een wereld in het klein waar kooplustigen alles 
vann hun gading vinden', als representant van het surrealistische moderne bestaan 
waarinn de verbeelding van de flaneur doorslaggevend is. Want de flaneur kan de passa-
gee 'naar believen interpreteren', in de fantasie zelfs omtoveren in een casino: 

Daarr zet hij de rode, blauwe en gele fiches van zijn gemoed in op een vrouw, op een ge-
zichtt dat voor hem opdoemt - blikt zij terug? - op een zwijgzame mond - wil zij iets zeg-
gen?? Wat de nummers op het groene kleed de speler voorhouden - het geluk - dat spie-
gelenn hem hier de vrouwen voor die stuk voor stuk de belichaming lijken van zijn sexuele 

38.. Zie H.C.M. Michielse, Socialistische vorming. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het 
vormings-vormings- en scholingsmark van de Nederlandse sociaal-democratie sinds 1900, SUN. Nijmegen, 1980. 
39.. Zie V. de Grazia, 77» Culture of Consent. Mass Organization of Leisure in Fascist Italy, Cambridge Uni-
versityversity Press, 1981. 
40.. P.G. Cressey, The Taxi-dance Hall. A Sociological Study in Commercialized Recreation and City Life, 
Greenwood,, New York, 1968 [1932]. 
41 .. W. Benjamin, Kleine filosofie van het flaneren (red. J. van Heemst), Sua, Amsterdam. 1992. 
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wensdroom:: hem voorbestemd zijn (...) Met bomvolle zakken komt hij het Palais Royal 
uit,, spreekt een hoer aan en ziet in haar armen nog eens de getallen aan zich voorbij-
trekkenn waarop hem geld en goed - zaken waarmee gisteren niet viel te spotten - van-
daagg even gul toelachten als deze dienstwillige vrouw.42 

Maarr dezelfde interpretatievrijheid kan tot oppervlakkigheid en afstompende herhaling 
leiden.. De massaliteit kan de betekenis van een product volledig uithollen, betoogt Ben-
jaminjamin in Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid (1935).43 

Cresseyy laat evenzeer zien dat de anonimiteit en vrijheid, die de alternatieve betekenis-
wereldd van de taxi-dance hall mogelijk maken, voor de betrokkenen een gevaar van 
'demoralisering'' met zich meebrengt.44 Het thema van de consumptie is zo verbonden 
mett dat van de uitbuiting, de individualisering en het cynisme uit bijvoorbeeld The Cultu-
rere of Narcissism (1979) van Christopher Lasch; hij onderschrijft overigens expliciet Hui-
zinga'ss bedenkingen tegen de commercialisering van sport en spel.45 

Hett zijn twee kanten van een medaille, zodat bijvoorbeeld Michael Maffesoli in Le 
TempsTemps des tribus (1988) kan volhouden dat de consumptiecultuur ongekende mogelijk-
hedenn schept voor sociale netwerken en vormen van gemeenschapszin - voor 'postmo-
dernee stammen' - die hoofdzakelijk op de symbolische waarde van 'leefstijlen' berus-
ten.466 Maffesoli verwijst ook naar Baudrillard. In Symbolic Exchange and Death (1976) 
voertt Baudrillard het belang van symboliek door tot het uiterste.47 In dat boek gebruikt 
Baudrillardd het begrip 'hyperruimte' voor symbolische structuren die, zoals in pretparken 
alss Disneyland, een vaste vorm krijgen.48 Het principe van simulatie is zijns inziens meer 
enn meer op kapitalistische samenlevingen als geheel van toepassing: niet alleen het 
vermaakk maar in sommige gevallen zelfs de arbeid moet, met het oog op een betekenis-
vollee tijdbesteding, door en voor mensen 'verzonnen' worden. 

Inn deze fase krijgt het vermaak gestalte in ware pretfabrieken, in omvattende 
schijnwereldenn die in het dagelijks leven, in de stedelijke ruimte en in de economie be-
palendd kunnen zijn. Dan wordt het vermaak net zo specialistisch en efficiënt georgani-
seerdd als in de eerste fase de arbeid. Wat dit betreft bestaat er tussen het consumptief 
plezierr en het alledaags vermaak (waar men niet voor hoeft te betalen) net zo'n wezen-
lijkk onderscheid als tussen de loonarbeid en het huishoudelijk werk (waar men niet voor 
betaaldd krijgt).49 In deze situatie van relatieve autonomie kunnen consumptieve uitgaven 
inn de vermaaksfeer zodanige voorwaarden aan het inkomen gaan stellen dat een spi-
raalbewegingg ontstaat, met als gevolg een opschroeving van zowel de uitgaven- als de 

42.. Benjamin (1992) 126. 
43.. W. Benjamin, Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid, SUN, Nijmegen, 
1985(1955/1935]. . 
44.. Cressey (1968) 237-261. 
45.. Ch. Lasch, The Culture of Narcissism. American Life in An Age of Diminishing Expectations, Warner 
Books,, New York, 1979,184-187. 
46.. M. Maffesoli, The Time of the Tribes. The Decline of Individualism in Mass Society, Sage, London, 1996 
[1988]. . 
47.. J. Baudrillard, Symbolic Exchange and Death, Sage, London, 1993 [1976]. 
48.. Dit begrip van 'hyperruimte' en 'hyperwerkelijkhefcf lijkt vergelijkbaar met de noties van 'liminokf in het 
werkk van V. Turner en 'illusio' in dat van P. Bourdieu. 
49.. Zie H. Achterhuis, Arbeid, een eigenaardig medicijn. Ambo, Baam, 1984. 
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inkomensstandaard,, terwijl het gevoel van schaarste blijft bestaan.50 'For there are 
twoo possible courses to affluence. Wants may be "easily satisfied" either by producing 
muchh or desiring little', zo verklaart Marshall Sahiins deze aloude relativiteit van 
schaarstee in Stone Age Economics (1972).51 Vanuit een soortgelijk overkoepelend per-
spectieff op de economie, waarin het gaat om de plaats en betekenis van de economie in 
dee totale samenleving, benadrukt George Bataille in La part maudite (1949) dat alleen al 
dee overvloed aan producten mensen dwingt tot het maken van weloverwogen keuzen, of 
zijj moeten zich overgeven aan een ongebreidelde en vernietigende verspilling.52 In een 
situatiee van overvloed verschuift de grens die in een situatie van schaarste vast lijkt te 
staan.. De verleidingen nemen toe en het menselijk onderscheidingsvermogen en de ei-
genn verantwoordelijkheid worden op de proef gesteld. Zijn dit soort situaties, bijvoorbeeld 
bijj de bewapening, het verkeer, het milieu of de gezondheidszorg, niet bijzonder type-
rendd voor technologisch voorlijke samenlevingen? Ulrich Beek spreekt daarom van Der 
RisikogesellschaftRisikogesellschaft (1986).53 Door de versterking van de vermaaksindustrie moet nu niet 
hett expressieve spel tegen de buitenwereld in bescherming worden genomen, zoals in 
dee eerste fase, maar omgekeerd de buitenwereld tegen het spel. Bij de regulering van 
kansspelenn verschuift, zoals we zullen zien, het accent van de interne symboliek uit de 
eerstee fase en de maatschappelijke legitimiteit uit de tweede fase, naar de externe ef-
fecten,, naar de financiële opbrengsten en de ordeproblemen van criminaliteit en gokver-
slaving. . 

1.44 Producti e 

Hett object van onderzoek dat ik in theoretisch opzicht, naar de inhoud, met het begrip 
verzelfstandigingg aanduid, onderzoek ik in methodologisch opzicht, naar de vorm, in 
termenn van het gokcomplex. Hoe en onder welke voorwaarden voltrekt de verzelfstandi-
gingg van kansspelen zich? Het gokcomplex benader ik daarbij als een sociale construc-
tie,, als de uitkomst van een situatiegebonden proces van betekenisgeving waarbij nor-
matievee onderscheidingen, in termen van 'goed' en 'fout' spelen, ondernemen of bestu-
ren,, gemaakt worden.54 Ik wil een maatschappelijke verklaring bieden voor de aard en de 
dynamiekk van het gokcomplex, en voor de consequenties hiervan. Dit constructivisme 
betekentt niet, zoals sommigen menen, dat er geen objectieve structuren zijn en evenmin 
datt structuren altijd relatief zijn. Ik wil recht doen aan de gedachte dat hechte structuren 

50.. Zie H. Achterhuis , Het rijk van  de schaarste.  Ambo , Baam, 1988 ; J. Schor , The Overworked  American: 
TheThe Unexpected  Decline  of  Leisure,  Basic Books , New York , 1991. 
51.. MD. Sahiins , Stone Age Economics,  Aldine , Chicag o & New York , 1972,1-2. 
52.. G. Bataille , The Accursed  Share,  Zone Books , New York , 1988 [1949]. 
53.. U. Beck , Risk  Society.  Towards  a New Modernity,  Sage, London , 1992 [1986] . 
54.. Dit 'constructivisme ' verwijs t naar een stromin g in de social e wetenschappe n waari n ernaar word t ge-
streef dd om tegenstellinge n zoals die tusse n individ u en samenleving , subjectivism e en objectJvism e of relati -
vism ee en absolutisme , te overbruggen . Een praktisch e omschrijvin g die aanslui t bij mijn benaderin g is te vin -
denn in: Jack O. Dougla s (ed.), Devianc e & Respectability.  The Social  Construction  of  Moral  Meanings,  Basic 
Books ,, New York/London , 1970. Zie ook : P. Berger , T. Luckmann , The social  construction  of  reality,  Double -
dayy Anchor , Garden City . N.Y., 1966. 
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doorr mensen geschapen en in sociale systemen verankerd worden. Bij de analyse van 
dezee constructie gebruik ik het begrip complex in drie betekenissen: als een denkbeeld, 
alss een organisatie en als een bouwwerk. Deze visie op complexiteit slaat niet alleen op 
veelzijdigee en ingewikkelde verbanden,, maar ook op meervoudige betekenissen. Dit sluit 
aann bij de visie van Ulf Hannerz. Hij gaat in Cultural Complexity (1992) na welke nieuwe 
vragenn de eigentijdse samenleving aan de etnografie stelt.55 De drie betekenissen van 
hett complex en de manier waarop ik die uitwerk licht ik in de eerstvolgende paragrafen 
naderr toe. 

Allereerstt is het complex als denkbeeld een raadsel, een weerbarstige problematiek die 
omm een oplossing vraagt. Een woordenboek wijst bijvoorbeeld op deze betekenis als het 
psychischee complex van iemand die lijdt aan een obsessie of waanvoorstelling. Hoe le-
renn wij de verzelfstandiging van het vermaak kennen als een problematisch proces? 
Kernproblemenn zijn de commercialisering van de spelorde, de criminaliteit bij de exploi-
tatiee en de verslaving van spelers. Deze vraagstelling houdt niet in dat ik zoek naar (op-
lossingenn voor) deze problemen. Ik analyseer de verzelfstandiging van het vermaak aan 
dee hand van problematieken, en de (voorlopige) oplossingen die ervoor gevonden wor-
denn - samengenomen de regulering. Deze regulering valt te beschouwen als inherent 
aann de spanningsvelden waarin spelpraktijken tot stand komen.96 

Eenn reden waarom de verzelfstandiging zich als problematisch voordoet is de 
veelvormigheidveelvormigheid van kansspelen. Het eerder genoemde aspect van 'veronschuldiging' dat 
mett de commercialisering gepaard gaat, en waarin het gokken wordt voorgesteld als een 
onschuldigg vermaak, is bijvoorbeeld steeds omstreden en gevoelig voor tegenstrijdige 
interpretatiee en strategische manipulatie. Aan het ene uiterste kan de veronschuldiging 
wordenn afgewezen als een misleiding, een masker dat de kansspelindustrie gebruikt om 
dee waree aard van het gokken te verhullen en om de uitbreiding van kansspelen te legiti-
meren,, om spelers te lokken en om politici gerust te stellen. Aan het andere uiterste kan 
dee veronschuldiging worden voorgesteld als een uiting van oprechte motieven en van 
eenn welgemeende zorg voor het plezier en het welzijn der spelers. Een dergelijke bewo-
genheidd kan zijn ingegeven door de bedrijfsethiek en het organisatiebelang op langere 
termijn. . 

Verderr verdwijnen met de opkomst van de legale en commerciële kansspelen de 
illegalee aspecten en varianten van het gokken niet als vanzelf en niet volledig. Hiervoor 
ontstaan,, paradoxaal, vaak zelfs nieuwe mogelijkheden. Evenzo blijven meerdere motie-
venn voor kansspelen, instrumentele én expressieve, naast en door elkaar bestaan. Uit 
dee literatuur over kansspelen valt zelfs een bonte verscheidenheid aan de meest uit-

55.. Een driedelin g zoals hier door mij aangevoer d is op vrijwe l alle social e begrippe n van toepassing . Het is 
eenn eigenaardighei d van de taal . Hierme e kunne n tevens verschillend e analyseniveau s aangegeve n worden . 
Doorr  Gidden s is deze driedelin g formee l aangedui d als de 'interacti e in systemen' , de 'medi a van instituties ' 
enn de begripsvormin g in 'virtuel e structuren' ; Gidden s legt de verbande n tusse n deze niveau s uit in termen 
vann een 'dualiteit "  van structuren . Zie A. Giddens , The Constitution  of  Society,  Polit y press , Cambridge , 1984, 
29.. Ulf Hanner z gaat in Cultural  Complexity  (Columbi a Universit y Press , New York , 1992, 7) uit van de vol -
gend ee drie niveau's : de 'ideeön' , de 'extemalisatjes ' en de 'social e verspreiding' . 
56.. Dit is enigszin s vergelijkbaa r met het perspectie f dat Foucaul t ontwikkeld e voor de studi e van de seksua -
liteit ,, de waanzi n of de bestraffing . 
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eenlopend ee en vaak tegenstrijdig e motieve n voo r het gokke n op te maken , ook al 
zijnn deze niet alle even systematisc h en in dezelfd e mate uitgewerkt. 57 De aantrekke -
lijkhei dd van kansspele n is toegeschreve n aan hebzuch t en armoed e evenal s aan ver -
kwistin gg en overvloed , aan afwijken d gedra g en verze t evenal s aan zelfbevestigin g en 
psychisch ee ziekten , aan een rationel e financiële  strategi e evenal s aan drogredene n en 
misleiding ,, aan onverschillighei d en vervelin g evenal s aan opwindin g en grenservarin -
gen ,, of aan narcistisc h vluchtgedra g en vervreemding  evenal s aan social e aanpassing , 
eergevoelen ss en prestige . 

Gezienn deze veelvormighei d is het waarschijnlij k een vruchtbaarde r strategi e om, 
inn plaat s van eenvormighei d te suggerere n doo r op zoek te gaan naar een vermeen d 
juist ee of belangrijkst e interpretatie , ervan uit te gaan dat al deze voorstellingen , aspecte n 
enn motieve n evenzee r op kansspele n van toepassin g kunne n zijn en in enig e mate naast 
elkaarr  kunne n bestaan . Impliceer t dit een vrijblijvend e houding ? Geenszins . In welk e 
verbande nn en in welk e samenstellin g krijge n bepaald e betekenisse n en probiematieke n 
dee overhand ? Dat moet nauwkeuri g worde n onderzocht . Daarbi j moete n we rekenin g 
houde nn met de mate waari n de betrokkene n hun gedra g zelf in de hand hebbe n en er 
sprak ee is van zelfregulering , dan wel 
afhankelij kk  zijn van andere n en van 
dee omstandigheden , een situati e 
waari nn eerder gesproke n word t over 
processe nn en ontwikkelingen . Situa -
tiess hier tussenin , waari n men de 
beïnvloedin gg overdraagt , zoals bij 
markt -- en groepsvorming , of de ge-
volge nn van het eigen gedra g slecht s 
gedeeltelij kk  kan overzien , waardoo r 
menn afhankelij k word t van interfe -
rentie-effecten ,, worde n doorgaan s 
besproke nn in terme n van strategieë n 
enn mechanismen . Aan deze indelin g 

lig tt  het belangrijk e onderschei d ten grondsla g tusse n enerzijd s de mate waari n het ge-
dragg doo r de betrokkene n is bedoel d en anderzijd s de mate waari n zij invloe d op het 
handelingsresultaa tt  hebben. 98 Deze onderscheidin g impliceert , zoals weergegeve n in fi-
guurguur  1.1, een reguleringscomple x met vier type n van handelingscoördinatie . 

Ditt  onderschei d is van analytisc h belan g voo r de interpretati e van het gedrag . In 
dee praktij k is er een voortdurend e terugkoppelin g tusse n enerzijd s het intentionel e en 
gecontroleerd ee gedra g van social e actore n en anderzijd s de onbedoeld e effecte n van 
hett  gedra g en de onverwacht e situatie s waar zij onvermijdelij k mee te maken krijgen . 
Onbedoeld ee gevolge n vloeie n voor t uit het fei t dat mense n deel uitmake n van enerzijd s 
dee natuur , waarto e niet alleen de ecologi e maar ook de biologi e van mense n gereken d 
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FiguurFiguur  1.1: Het reguleringscomplex. 

57.. Zie voo r een inventarisati e van gokmotieven : R.W. Smith , F.W. Preston , Vocabularie s of motive s for 
gamblin gg behavior' , Sociological  Perspectives,  1984,325-348. 
58.. Ik baseer mij hier op het mode l van handelingscoördinati e uit Giddens ' structuratietheorie , zoals op dit 
puntt  nader belich t door i. Cohen in Structuration  Theory  (Macmillan , London , 1989,129-142). 
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moett worden, en van anderzijds uitgestrekte samenlevingsverbanden en langetermijn 
ontwikkelingen.. Mensen kunnen dergelijke omstandigheden slechts ten dele overzien en 
beïnvloeden.. Het proces van samenleven lijkt daardoor op dat van trial and error, en de 
samenlevingg krijgt daardoor tot op zekere hoogte een toevallig en onvoorspelbaar ka-
rakter.. Voor het onderzoek betekent dit dat we voor iedere situatie na moeten gaan wie 
dee betrokkenen, welke de motieven en wat de gevolgen zijn. Waargenomen gevolgen 
vann het gedrag zeggen weinig wanneer deze niet in verband worden gebracht met de 
motieven,, en vice versa. Daarom onderzoek ik in dit boek vrij nauwkeurig de achter-
grondenn en consequenties van bepaalde gebeurtenissen. 

Wiee brengt de afstemming van de symbolische orde van het spelritueel op de in-
strumentelee orde van het levensonderhoud tot stand, of op de machtsverhoudingen in de 
samenlevingg ais geheel? En in hoeverre is het spel ondersteunend dan wel on-
dermijnendd voor de wijdere samenleving? Deze vragen leveren een bijzondere proble-
matiekk op. In het Birminghamse Centre for Contemporary Cultural Studies is deze kwes-
tiee indringend aan de orde gesteld. Een strategisch voorbeeld in deze Cultural Studies 
zijnn de markante jongensculturen die zich overwegend afspelen rond consumptiedo-
meinen,, van rockers, mods, skinheads, rasta's en punkers - voor specifiek Nederlandse 
variantenn valt te denken aan kikkers, vetkuiven en nozems. In de bundel Resistance 
throughthrough Rituals (1976) onder redactie van Stuart Hall en Tony Jefferson, en in Subcultu-
re:re: The Meaning of Style (1979) van Dick Hebdigde, wordt van zulke opvallende stijlfi-
guren,, waaruit onverholen kritiek op de gevestigde orde spreekt, het symbolische en tij-
delijkee karakter van het verzetsmotief benadrukt, en daarmee de betrekkelijke onschul-
digheid.599 Paul Willis, die in dit verband spreekt over 'symbolic creativity', werkt in Com-
monmon Culture (1990) een soortgelijk standpunt uit voor het minder agiterende consump-
tiegedragg van doorsnee jeugd.60 Meer in het algemeen benadrukken de gangbare con-
sumptietheorieënn het creatieve gebruik van goederen en diensten.61 Wat dan onderbe-
lichtt blijft is de vorming van het consumptiedomein door de overheid en de cultuurindus-
trie,, een kanttekening die expliciet bij Willis' analyse geplaatst is.62 Te gemakkelijk wor-
denn consumptieve voorzieningen als vanzelfsprekend aanwezig verondersteld. Maar 
ondernemerss en bestuurders van bijvoorbeeld kansspelen geven evenzeer als de spe-
lerss vorm aan het speelgedrag; zij doen dit door de tijd-ruimtelijke plaatsing van voorzie-
ningen,, de architectuur en inrichting van speelgelegenheden, de spelregels, de prijsstel-
ling,, de voorlichting, de toegangsvoorwaarden en huisregels, de gewoonten en afspra-
kenn over de werving, de concurrentie en het toezicht. Dit kan een proces van 'creatieve 
productie'' worden genoemd. De makers van commerciële kansspelen beïnvloeden de 
betekeniss van spelpraktijken. Terwijl ik een stelling als die van Willis onderschrijf, name-

59.. S. Hall and T. Jefferson (eds.), Resistance through Rituals. Youth Subcultures in Post-war Britain, Hut-
chinson,, London, 1976; D. Hebdige, Subculture, The Meaning of Style, Methuen, London and New York, 
1979. . 
60.. P. Willis e.o, Common culture. Symbolic Work at Play in the Everyday Cultures of the Young, Open uni-
versityy press, Buckingham, 1990. 
61.. D. Miller, Material Culture and Mass Consumption, Blackwell, Oxford, 1987; Q. McCracken, Culture and 
Consumption,Consumption, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1990; M. Featherstone, Consumer 
CultureCulture & Postmodernism, Sage, London, 1991. 
62.. Zie het nawoord in Willis (1990) 153-160. 
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lijkk dat consumenten 'always exploit a gap between how things are supposed to be 
consumedd and how they really are or might be used',63 benadruk ik tegelijkertijd dat 
overhedenn en ondernemers deze consumptievrijheid tot op zekere hoogte voorzien en 
voorschrijven. . 

Dee creatieve productie van kansspelen, te verstaan als een permanente reeks 
vann probleemdefinities en oplossingen, krijgt in dit boek een accent.64 

1.55 Organisatie 

parasietspel l 
(bankspel) ) 

regelgever r ondernemer r 

Inn de tweede betekenis die ik voor dit begrip onderken slaat het complex op een stelsel 
vann relaties tussen de uiteenlopende opvattingen bij kansspelen, en de betrokken per-
sonenn en instanties die hier inhoud en vorm aan geven. Dit complex in de zin van een 
organisatieverbandd wordt ook wel aangeduid met begrippen als domein, veld, terrein, 
wereld,, systeem, subcultuur, 
sfeer,, figuratie, markt, circuit of 
sector.. Al deze begrippen geven 
uitdrukkingg aan aspecten of de-
lenn van het organisatiecomplex. 

Dee kern van dit complex 
bestaatt uit de drie spelposities 
vann spelers, organisatoren en 
regelgevers.655 Zij kunnen ver-
schillendee spelopvattingen hul-
digen.. Het belangrijkste onder-
scheidd is dat tussen de mate 
waarinn het spel als doel op zich-
zelff dan wel als middel tot iets 
anderss wordt opgevat. Spelers 
kunnenn het geldspel immers be-
schouwenn als een vermaaksdoel 
maarr ook als een middel tot ver-
rijking.. In het laatste geval pro-
berenn zij zoveel mogelijk winst te 
halenn uit de 'pot', de gezamenlij-

plezierspel l 
(spelspel) ) 

cultuur r 

ö ö 
speler r 

profijtspel l 
(potspel) ) 

FiguurFiguur 1.2: Het complex van posities en opvattingen bij 
dede organisatie van het spel. 

63.. Willis (1990) 133. 
64.. Deze creatieve productie kan ook worden begrepen als de constructieve pendant van de creative de-
structionstruction die volgens de econoom Joseph Schumpeter inherent aan vernieuwingen is. De notie van 'creative 
destruction'destruction' wordt vaak toegepast op situaties waarin zich nieuwe praktijken aftekenen. Zie D. Harvey, The 
ConditionCondition of Postmodemty. An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Basil Blackwell, Oxford, Cam-
bridgee (USA), 1989,16-19; S. Zukin, Landscapes of Power. From Detroit to Disney World, University of Cali-
forniaa press, Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1991,4. 

65.. Het kernbegrip 'complex' sluit dicht aan bij het begrip 'figuratie' uit de sociologie van Elias en het begrip 
'veld'' uit de sociologie van Bourdieu. Met de onderscheiden spelposities en spelopvattingen krijgt het 'com-
plex'' een specifieke invulling en dus een meer beperkte reikwijdte. 
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kee inleg waar zij om spelen. Het p/ez/erspel wordt zo onderscheiden van het pot- of pro-
ff/fepel.ff/fepel. Dit profijtspel kan weer een doel van de organisatoren zijn. Zij proberen dan, net 
alss de spelers dit kunnen doen, voordeel uit het spel zelf te halen. Maar ondernemers 
kunnenn de organisatie ook beschouwen als dienstverlening aan de spelers, in de functie 
vann bankhouder waarvoor zij als vergoeding een iets grotere winkans verlangen. Dan is 
hett spel een productiemiddel waarmee een zekere winst kan worden geboekt. Het pro-
fijtspell valt zo te onderscheiden van het bank- of surplusspel - voor de spelers valt dit 
surplusspell te omschrijven als een verlies- of paras/etepel, dat ten grondslag ligt aan het 
collectievee en systematische verlies dat zij als gevolg van de iets kleinere winkans lijden. 
Uitt het surplusspel ontvangt de regelgever, in de vorm van belasting, vervolgens een 
aandeell als vergoeding voor de taak van toezichthouder. Maar de regelgeving en de 
belastingg kunnen niet alleen worden gezien als een middel om de spelorganisatie te be-
ïnvloeden.. Er kan ook weer een op zichzelf staand doel van gemaakt worden. Net als de 
ondernemerr probeert de overheid dan zoveel mogelijk aan kansspelen te verdienen. 

Ditt complex van posities en opvattingen - het gevolg van een zekere kernsplit-
singg bij het spel - staat weergegeven in figuur 1.2. ledere denkbare combinatie van een 
positiee met een opvatting levert een standpunt over het spel op. In het onderzoek gaat 
hett er niet om al deze standpunten uitputtend te beschrijven. De vraag is: hoe valt de 
verzelfstandigingg van kansspelen te onderzoeken in termen van de wisselwerking tussen 
enerzijdss de handelingssferen van cultuur, staat en economie, waaruit de standpunten 
naarr voren komen, en anderzijds de kansspelpraktijken waaraan zij gestalte geven?66 De 
verschillendee standpunten zijn namelijk niet overal en altijd in specialistische posities en 
welomschrevenn opvattingen georganiseerd. Deze komen pas in het proces van ver-
zelfstandigingg naar voren. In de eerste fase van de in de vorige paragraaf omschreven 
verzelfstandigingg staat de speler voorop. Deze moet positie kiezen in het spanningsveld 
vann het instrumentele profijtspel versus het expressieve plezierspel. In de tweede fase 
verschuiftt het accent naar de regelgeving van overheidswege. De regelgever bindt de 
exploitatiee van het spel en het speelplezier aan voorwaarden. De ondernemingsgewijze 
exploitatiee komt in de derde fase voorop te staan. De ondernemer trekt dan minder profijt 
vann de deelname aan het spel en meer van de opbrengst van de speelbank. Van de op-
brengstt draagt de ondernemer in de vorm van belasting een gedeelte af aan de regelge-
ver.. Naarmate de drie spelposities zich na de splitsing van de spelkern uitkristalliseren 
tekentt zich meer en meer een specifieke speelcultuur, een specialistisch overheidsbeleid 
enn een zelfstandige economische sector voor de kansspelen af. Het kansspel valt dan 
niett meer als een afgebakende eenheid te herkennen. Het zit ais het ware verstopt in de 
organisatiee van de samenleving. Het spel is overal (een beetje) en nergens (helemaal). 

Wiee bezet in welke situatie en in welke fase van de ontwikkeling welke spelposi-
tie?? Dit is lang niet altijd direct duidelijk. Niet iedere bezoeker van speelgelegenheden is 
altijdd een speler. Onder de spelers zijn vervolgens weer meer of minder gedetailleerde 
onderscheidingenn aan te brengen. Verder leveren spelers soms een bijdrage aan de or-

66.. Deze betekeni s van het comple x stemt grotendeel s overeen met de invullin g die ik eerder aan het begri p 
ff  gaf in mijn studi e van het kien - en bingospel : S. Kingma , Vroeger  gingen  alleen  de mannen  op stap. 

HetHet  bingocircurt:  Kapitalisme  en vrijetijd,  Doctoraalscriptie , Landbouwuniversitei t Wageningen , 1988. 
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ganisatie,, en spelen organisatoren soms gedeeltelijk mee. Naast regelgever is de 
overheidd in een aantal gevallen tegelijkertijd spelorganisator, zoals bij de Staatsloterij. 
Ondernemerss beïnvloeden op hun beurt weer de regelgeving. Zulke 'onduidelijkheden' 
bijj de standpuntbepaling - die slechts onduidelijkheden mogen heten als we ze afmeten 
aann het idealistische model - gelden in het gokcomplex niet alleen voor de posities en 
opvattingenn maar ook voor de kansspelen zelf. Zo bepaalt de WOK in hoge mate de po-
litiekee relevantie van kansspelen. Maar deze wet is slechts van toepassing op specifieke 
variantenn en omstandigheden van kansspelen. In huislijke kring of in het openbaar zon-
derr prijzen is het kansspel irrelevant voor de WOK. Om het spel aan de invloedsfeer van 
dezee wet te onttrekken kan een ondernemer proberen het kanselement te ontkennen, 
bijvoorbeeldd door de behendigheid te benadrukken, zoals bij het zogeheten Golden Ten 
spel.. Zulke twistpunten gaan samen met een belangenstrijd over de wettelijke definitie 
enn spelen zich bijvoorbeeld ook af over het prijselement, met name rond prijsvragen, 
verzekeringenn en beleggingen, zoals bij de zogeheten Piramidespelen. 

Hoeweii juridische en wiskundige onenigheid over het kanselement op het eerste 
gezichtt misschien niet tot het object van de sociologie behoort, zijn deze meningsver-
schillenn een bij uitstek sociaal verschijnsel en hoogst relevant voor de constructie van 
hett gokcomplex. Tenminste als we deze controversen niet als wiskundige en juridische 
vraagstukkenn behandelen, maar, zoals Bruno Latour in Wetenschap in actie (1988) met 
dee technowetenschappen doet, we ons richten op de sociale strategieën die er achter 
zittenn en de maatschappelijke gevolgen die ermee verbonden zijn.07 Hetzelfde kan wor-
denn gezegd van de psychologische definitie van gokverslaving of van een planologisch 
bestemmingsplan.. Want van definities hangt veel, zo niet alles af. Er wordt bijvoorbeeld 
meee bepaald of en onder welke voorwaarden een spel een wettelijke status krijgt Ook 
kann de uitkomst, of een voorlopige onduidelijkheid, tot gevolg hebben dat evenwijdig aan 
dee van staatswege gelegitimeerde kansspelmarkt een economisch of cultureel gelegiti-
meerdee parallelmarkt ontstaat. Naast de formele kansspelmarkt blijven subculturele, in-
formeell georganiseerde of ronduit illegale markten (voort)bestaan. Het gokcomplex is 
duss niet een op voorhand gegeven vast omlijnde eenheid maar komt in en door dergelij-
kee disputen tot stand. 

Bijj de constructie van het gokcomplex - het innemen van een positie bij het ven-
tilerenn van een opvatting - zijn de belangen en doelen van spelers, ondernemers en re-
gelgeverss zeker niet altijd gelijk. Zij dienen bij het spel zelfs vaak tegengestelde belan-
genn (van het plezier-, profijt- of parasietspel). Wat hen echter verbindt, en waardoor zij 
alss een verstrengelde interactie-eenheid herkenbaar zijn, zijn de afhankelijkheidsrelaties 
diee zij bij kansspelen aangaan. Rond het kansspel als gravttatiepunt verzamelt zich een 
gefragmenteerdee en aangroeiende massa van betrokkenen met eigen opvattingen. De 
variatie,, de omvang en de intensiteit, kortom de absolute macht kan enorm toenemen 
naarmatee het tot ontwikkeling komt in machtige, gespecialiseerde en technologisch gea-
vanceerdee samenlevingen. Het gokcomplex raakt dan verknoopt met de omringende 
'technotoop'' van culturele, economische en bureaucratische hulpmiddelen: bankwezen, 
transport,, bouwbedrijven, wetenschappen, welzijnswerk, politie, advocatuur, informatie-

67.. B. Latour, Wetenschap in actie. Wetenschappers en technici in de maatschappij, Bert Bakker, Amster-
dam,, 1988 [1987], 82. 
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technologie,, journalistiek en medianetwerken, om enkele instituties te noemen. 
Dee zelfstandigheid van het gokcomplex neemt onder meer toe omdat in dezelfde 

matee waarin de specialisatie toeneemt de individuele verantwoordelijkheid voor het 
kansspell als het uiteindelijk gemeenschappelijke resultaat vermindert. Zo kunnen Robert 
Venturii en enkele collega's in Learning from Las Vegas (1972) de postmoderne planolo-
giee en architectuur van de Las Vegas Strip analyseren, zonder ook maar de geringste 
belangstellingg voor het gokken te tonen. Zij stellen: 'Just as an analysis of the structure 
off a Gothic cathedral need not include a debate on the morality of medieval religion, so 
Lass Vegas's values are not questioned here'.88 Degenen die belast zijn met de veiligheid, 
dee marketing, de financiering, de bediening van de spelers of de zorg voor gokverslaaf-
denn kunnen een soortgelijke opvatting over het kansspel huldigen. De spelpraktijk wordt 
tott een ingewikkelde machinerie met een eigen dynamiek, die misschien nog wel in een 
bepaaldee richting te sturen valt maar waarvan de bestuurders, net als die van een auto-
mobiel,, moeilijk van de gebaande paden af kunnen wijken en moeilijk kunnen overzien 
hoee de complete machinerie precies werkt. Er is daadwerkelijk iets nieuws ontstaan. Het 
gokcomplexx levert een in veel opzichten voorgestructureerde werkelijkheid op. Velen le-
verenn hier een bijdrage aan en op vele plaatsen en tijdstippen maakt men er gebruik 
van.. In zijn totaliteit, als een verzelfstandigd onderdeel van de samenleving, valt dit com-
plexx steeds moeilijker weg te denken. 

Maarr wanneer we de blik uitsluitend op deze absolute macht en status aparte 
vann kansspelen richten, verdwijnt de samenhang met de wijdere samenleving buiten 
beeld.. We zien dan, als het ware, alleen de paddestoelen en niet het mycelium dat de 
paddestoelenn met het bos verbindt. Want de personen en instellingen die er een bijdrage 
aann leveren hebben niet alleen functies voor het gokcomplex, dit complex vervult ook 
functiess voor hen. Daardoor zijn zij gemotiveerd om er een bijdrage aan te leveren. Hun 
belangg bepaalt de relatieve macht of het 'transformatief vermogen' van het gokcomplex: 
dee invloed die dit complex op de omringende samenleving heeft. Deze relatieve macht 
ontleentt het gokcomplex bijvoorbeeld aan het aantal en de leefsituatie van spelers, aan 
dee toeleverende industrie, aan de werkgelegenheid of aan de afdracht van belasting en 
aann de financiering van welzijn, sport of ontwikkelingswerk. In uitzonderlijke gevallen 
overheerstt het gokcomplex zelfs (delen van) een complete samenleving. Specifieke 
gokstedenn als Las Vegas, Reno, Atlantic City of Macau zijn daar voorbeelden van. En de 
federalee Indian Gaming Regulatory Act staat in 1988 in de VS de exploitatie van kans-
spelenn in Indianenreservaten toe. Dan leggen tientallen Indianenreservaten zich toe op, 
enn worden zij afhankelijk van, de exploitatie van het recreatieve gokken. Maar ook in een 
stadd als Hong Kong met het wedmonopolie van de Jokey Club, of in een land als Spanje 
mett het lottomonopolie van de blindenorganisatie Once, oefenen kansspelorganisaties 
eenn grote relatieve macht uit. Dit begrip van het complex is bekend in termen van het 
'militair-industrieel-complex'.. Deze term verwijst naar de dwarsverbindingen, aan de orde 
gesteldd door C. Wright Mills in The Power Elite (1956), tussen de wapenindustrie en 
vooraanstaandee personen uit diverse geledingen van de samenleving.89 

68.. R. Venturi , D.S. Brown , S. Izenour , Learning  from Las  Vegas,  MIT press , Cambridge , Londo n and New 

York ,, 1977 [1972], 6. 
69.. C. Wrigh t Mills , The Power  Bite,  Oxfor d Universit y Press , New York , 1956. 
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Aann de hand van de strategieën van spelers, overheden, ondernemers en 
hunn vertegenwoordigers onderzoek ik de functies van de samenleving voor kansspelen 
maarr ook de functies die kansspelen voor de samenleving hebben. Het gokcomplex 
maaktt deel uit van een samenleving en geeft daar tot op zekere hoogte ook vorm aan. 

1.66 Verschijning 

Naa het complex als problematiek en als organisatie licht ik tenslotte de betekenis van het 
complexx als bouwconstructie toe: een in ruimte en tijd zichtbaar en tastbaar netwerk van 
attributenn en gebouwen voor kansspelen, samen met de manier waarop die worden ge-
maaktt en gebruikt. In deze zin spreekt men ook wel over industrie-, sport- en recreatie-
complexen.. Het gaat om de meest concrete verschijningsvormen van kansspelen, van 
bingoballetjes,, lottoformulieren, fruitautomaten en roulettetafels via casino's, amuse-
mentshallen,, kiosken, wedkantoren, renbanen en horeca-gelegenheden tot televisie-
programma'ss en de planologie van uitgaanscentra en stadswijken, en uiteindelijk de (in-
ternationalee geografie van alle speeleenheden tezamen. Dit wil niet zeggen dat zoveel 
mogelijkk onderdelen van zoveel mogelijk gokpraktijken onderzocht dienen te worden. 
Hoee valt de verzelfstandiging te onderzoeken aan de hand van concrete verschijnings-
vormen,, motieven, hulpmiddelen en maatregelen voor kansspelen? Dit is in tegenstelling 
tott bijvoorbeeld de abstracte theorieën of ideale procedures die men op kansspelen los 
zouzou kunnen laten of voor kansspelen zou kunnen formuleren. Bij de constructie van con-
cretee verschijningsvormen staat het vraagstuk van de tijd-ruimtelijke inschaling voorop, 
inn combinatie met de invalshoek van de betrokkenen. 

Kenmerkendd voor de verzelfstandiging van het gokcomplex is de uitdijende 
schaal.. Daarmee groeit het spanningsveld tussen het grootschalige netwerk van speel-
gelegenhedenn en de kleinschalige speelruimte. Om dit te verhelderen maak ik in de toe-
lichtingg een onderscheid tussen het grootschalige niveau van de staat en het kleinscha-
ligee niveau van de stad. 

Dee staat 
Ookk bij een oppervlakkige beschouwing is snel duidelijk dat iedere definitie van een 
kansspell een afspraak over het schaalniveau veronderstelt. Een kansspelautomaat, bij-
voorbeeld,, bestaat uit honderden onderdelen, die pas in een hoogst ingenieuze samen-
stellingg de speelautomaat vormen. Een enkel onderdeeltje, zelfs de zogeheten EPROM, 
dee microchip die het spelprogramma bevat en de speelautomaat bestuurt, richt zonder 
dee kast, de knoppen, de rollen met fruitsymbolen en de stekker weinig uit.70 Maar het-
zelfdee valt te zeggen van het passieve apparaat dat aldus ontstaat. Zonder een piek 
waarr de automaat staat opgesteld en gedurende zekere perioden voor het publiek toe-
gankelijkk is, in een amusementshal, een casino of een café, en zonder een liefhebber 
diee er geld in werpt en de knoppen bedient kan eigenlijk ook nog niet van een kansspel 
gesprokenn worden. Maar om een kansspelautomaat op bepaalde plaatsten op te stellen 
moett de automaat door de overheid zijn goedgekeurd en een gemeentelijke plaatsings-

70.. EPROM = Erasable Programmable Read Only Memory. 
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vergunningg hebben. Zijn de wettelijke normen en het plaatsingsbeleid van ondernemers 
enn beleidsmakers niet evenzeer kenmerken van kansspelautomaten? 

Watt in de praktijk onder een kansspel wordt verstaan is op deze manieren niet 
alleenn afhankelijk van het schaalniveau, maar ook van het standpunt van de betrokkene. 
Dee 'relevantiecontext' van het kansspel voor een croupier verschilt nogal van die van 
eenn directeur van het casino. Hoewel zij het spel formeel misschien in dezelfde termen 
omschrijvenn (zoals René Magritte een schilderij van een pijp maakt), zijn voor hen in de 
praktijkk uiteenlopende facetten van het spel relevant en ervaren zij het spel vanuit een 
anderr standpunt (zoals de pijp die door Magritte geschilderd wordt). Afgemeten naar het 
schaalniveauu ervaart de een het spel meer van 'onderop' en de ander meer van 'boven-
af.. Maar ieder voor zich heeft steeds een deel van het spel boven, onder en naast zich -
dee croupier staat 'boven' de roulettetafel en de directeur staat 'onder1 de WOK. 

Tussenn de omschrijving en besturing van speelautomaten op (soms grote) af-
standd vanuit machtscentra, zoals de regering of de hoofdkwartieren van grote onderne-
mingen,, en de vaste plek van een enkele gokkast en zelfs het inwendige daarvan, be-
staann wederkerige verbanden. Wettelijke normen hebben bijvoorbeeld gevolgen voor de 
toegangg tot speelgelegenheden en de programmering van de EPROM. Omgekeerd kan 
dee stand van de automatentechniek, of de manier waarop automaten worden gebruikt en 
wordenn opgesteld, aanleiding zijn tot aanpassingen in het strategisch management of 
hett overheidsbeleid, ledere positie valt, dat moet duidelijk zijn, steeds in relaties van bo-
ven-- en onderschikking ofwel van centrum en periferie te omschrijven. 

Naarmatee de spelregels en de normen voor de exploitatie van het spel op een 
groterr wordende schaal eenvormiger en in de tijd constanter worden is er sprake van 
schaalvergroting.. Eigentijdse ontwikkelingen zijn bij uitstek te kenmerken door een in-
tensiveringg en expansie van het ruimtegebruik. Steeds meer aangelegenheden voltrek-
kenn zich op wereldschaal. Deze 
'mondialisering'' komt markant naar 
vorenn in het vliegverkeer, de 
media,, de sport, het toerisme of de 
migratie.. Maar de invoering van 
minn of meer uniforme standaarden 
opp steeds grotere schaal is een 
moeizaamm en omstreden proces. In 
VerborgenVerborgen competitie (1994) 
verheldertt Maarten van Bottenburg 
bijvoorbeeldd de dynamiek van de 
internationaliseringg van de sport, 
voorr zover dit in verband kan wor-
denn gebracht met staatsvorming.71 

Hoewell kansspelen wereldwijd een 
grotee vlucht nemen, worden deze Afbeelding 1.2: Het bekende speeltje van de Russis-
spelen,, anders dan de she Omaatjes 

71.. M. van Bottenburg, Verborgen competitie. Over de uiteenlopende populariteit van sporten, Bert Bakker, 

Amsterdam,, 1994. 
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sport,, nog nauwelijks internationaal georganiseerd. Gesteld kan worden dat de 
mondialiseringg bij kansspelen beperkt is tot de eerste orde van verzelfstandiging; het 
gaatt nog hoofdzakelijk om de uitwisseling van onderdelen en symbolische vormen en 
(nog)) niet om politieke verbindingen, laat staan om gezamenlijke markten. 

Inn de Eenwording van Nederland (1988) inventariseren Hans Knippenberg en 
Benn de Pater een reeks van schaalvergrotingsprocessen op nationaal niveau. Dit loopt 
uiteenn van infrastructurele voorzieningen zoals voor het transport, de communicatie en 
dee kloktijd, via politieke procedures, diverse economische sectoren en de afvlakking van 
loon-- en prijsverschillen, tot culturele zaken als de vorming van een eenheidstaal, de 
verminderdee betekenis van klederdrachten en de afname van regionale verschillen in 
eetgewoonten.722 Knippenberg en De Pater benadrukken dat op een bepaald moment 
onderdelenn van de samenleving zich in verschillende stadia van schaalvergroting kun-
nenn bevinden. Tevens benadrukken zij dat schaalvergroting inhoudt dat de vrijheid ten 
opzichtee van tijdelijke en plaatselijke omstandigheden toeneemt, wat uiteraard als keer-
zijdee een grotere afhankelijkheid van de nationale integratiekaders heeft. 

Eenn dergelijk proces van eenwording op nationale schaal is onmiskenbaar van 
toepassingg op kansspelen. Plaatselijke spelsituaties worden eenvormiger. Terwijl in ie-
derr stadium en op ieder niveau van dit proces dezelfde reguleringsproblematiek zich min 
off meer lijkt te herhalen - wat zich plastisch laat verbeelden met het bekende speeltje 
vann de 'Russische Omaatjes' (zie afbeelding 1.2) - doet zich tegelijkertijd een zekere 
functionelee specialisatie voor. Door deze specialisatie laten de integratieniveau's zich 
wederzijdss onderscheiden zoals weergegeven in figuur 1.3. Een specifieke combinatie 
tussenn tijd en ruimte, die in principe kan variëren van de plek en het moment tot de totale 

tij dd  / ruimt e 
moment t 
verloop p 
dagelijkss leven 
levensloop p 
generatie e 
geschiedenis s 

plek k 
actie e 

gebouw w 

interactie e 

wijk k 

functie e 

stad d 

planologie e 

staat t 

ideologie e 

gemeenschap p 

alliantie e 
FiguurFiguur  1.3: Het complex van ruimte en tijd. 

gemeenschapp en de geschiedenis, lijkt zich te richten op een specialistische bijdrage 
aann de verschijning van de spelpraktijk. Het ideologische vraagstuk rond kansspelen 
richtt zich bijvoorbeeld op de niveau's van de generatie (tijd) en de staat (ruimte), terwijl 
hett vraagstuk van de sociale functies (wonen, werken, recreeeren) zich eerder concen-
treertt op de niveau's van het dagelijks leven (tijd) en de stadswijk (ruimte). In het onder-
zoekk gaat het erom hoe een 'geneste' opeenvolging van schaalniveau's rondom de 
kansspelenn tot stand komt en welke betekenissen en bevoegdheden daarbij aan be-
paaldee schaalniveau's worden toegekend. Wat dit betreft geeft figuur 1.3 niet meer dan 
eenn mogelijke invulling. 

Bijvoorbeeldd is voor de stad de middeleeuwse tegenstelling met het platteland in 

72.. H. Knippenberg, B. de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 1800, 
SUN,, Nijmegen , 1988. 
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veell gevallen opgeheven door de staat, waarin steden als staatswtjken en het platteland 
alsals staatsparken zijn opgenomen. De stad kunnen we ons zo voorstellen als ingeklemd 
tussenn twee schaalniveau's: de stad valt extern te beschouwen als een onderdeel van 
dee staat en intern als opgebouwd uit een patroon van wijken en gebouwen. Het vraag-
stukk van de maatschappelijke aanvaardbaarheid van kansspelen is steevast voorbehou-
denn aan het hoogste integratieniveau. Op het niveau van gemeenten, steden en gebou-
wenn is dit ethische vraagstuk een uitgemaakte zaak - hoewel dit vraagstuk daar wel de-
gelijkk omstreden kan zijn. Door deze 'ontideologisering' van de plaatselijke speelruimte 
kann (moet) men zich op het lagere niveau toeleggen op de verdeling van en het toezicht 
opp kansspelen. De planologie van steden, wijken, straten en gebouwen, verschijnt voor 
kansspelondernemingenn vervolgens als een gegeven. Zij dragen in de eerste plaats zorg 
voorr de inrichting van de speelgelegenheden en voor een rendabel en ordelijk spelver-
loop. . 

Dee ontideologisering van de plaatselijke speelruimte wil zeggen dat de antwoor-
denn op ethische vragen rondom kansspelen op grote schaal worden vastgesteld en niet 
datt het kleinschalige ontwerp van ideologie ontbloot ofwel 'onideologisch' is. Inte-
gendeel,, de overheersende kansspelideologie komt daarin sterker dan ooit tot uiting, het 
iss alleen een verspreid verschijnsel geworden. De ideologie is verscholen in de als van-
zelfsprekendd en dus als onideologisch gepresenteerde speelomgeving - zoals een vis 
zichh niet bewust is van het water kan daardoor ook het ideologische gehalte van de om-
gevingg aan het bewustzijn van de consument ontsnappen. Ideologie, in het bijzonder de 
maatschappelijkee aanvaardbaarheid van kansspelen, vertaalt zich op de kleine schaal in 
kwestiess van orde en stijl. 

Dee stad 
Hoee zit het met de verhouding tussen processen van schaalvergroting en de kleinschali-
gee consumptieruimten? En hoe wordt de herinrichting van een stedelijke ruimte ten be-
hoevee van de consumptie doorgevoerd en ervaren? In Nederland snijdt Lodewijk Brunt 
onderr meer deze problematiek aan in het essay De magie van de stad (1989) en het 
boekk Stad (1996); deze problematiek is bijvoorbeeld ook aan de orde in de bundel De 
u/tetecr(1991).73 3 

Dee relatieve 'ontbinding' van voorzieningen met plaatselijke omstandigheden 
doorr de schaalvergroting, waar Knippenberg en De Pater op wijzen, brengt een grotere 
onderlingee concurrentie tussen gemeenten en steden met zich mee, vooral om de 
schaarsee centrumvoorzieningen. Met het afnemende belang van de industriële werkge-
legenheidd gaat het steeds meer om de dienstverlenende en op de consumptie gerichte 
sectoren.. Casino's zijn wereldwijd bijvoorbeeld (herontdekt als een mogelijke strategie 
omm het toerisme en de economie te stimuleren. In de VS is deze strategie niet alleen 
toegepastt in de eerder genoemde Indianenreservaten, maar eind jaren tachtig in navol-
gingg van Atlantic City in veel meer staten en steden beproefd. John Dombrink en William 
Thompsonn bespreken deze trend in The Last Resort (1990).74 De legalisering van kans-

73.. L. Brunt, De magie van de stad, Boom, Meppel, Amsterdam, 1989; L. Brunt, Stad, Boom, Amsterdam, 
Meppel,, 1996; J. Burgers (red.), De uitstad. Over stedelijk vermaak, Jan van Arfcel, Utrecht, 1992. 
74.. J. Dombrink, W. N. Thompson, The Last Resort. Succes and Failure in Campaigns for Casinos, Univer-
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spelenn omwille van de economie is overigens omstreden en bijvoorbeeld bekriti-
seerdd door Robert Goodman in 777e Luck Business (1995).75 Volgens Goodman hebben 
'onproductieve'' activiteiten als kansspelen een 'kannibaliserend' effect op mogelijke al-
ternatievee bestedingen en investeringen, die daardoor niet van de grond zouden komen. 
Dee expansie van gokmarkten zou ook leiden tot hoge kosten door verslaving en crimina-
liteit. . 

Bijj het streven naar economische vernieuwing gaat veel aandacht uit naar het 
vervall van binnensteden, zoals indringend aan de orde gesteld door Paul Harrison in In-
sideside the Inner City (1983).76 Dit verval is in de hand gewerkt door processen van deïndu-
strialiseringg en suburbanisering. Hierop kunnen processen volgen van 'verrijking' (gentri-
fication)fication) en 'verlevendiging' (revitalisation), door het aantrekken van koopkrachtige inwo-
nerss en nieuwe bedrijvigheid.77 Dienstverlenende bedrijfstakken en consumptieve voor-
zieningenn blijken in veel gevallen succesvol in de strijd tegen het stedelijk verval. Naast 
off in de plaats van verpauperde woningen, verlaten en vervallen havens, pakhuizen, zie-
kenhuizenn en fabrieken blijken consumptieve gelegenheden in de geconcentreerde 
ruimtee van de binnenstad goed te gedijen. De binnenstad gaat steeds exclusiever die-
nenn als werkvloer voor de consument. Met de aanleg en 'opwaardering' (upgrading) van 
winkelpromenades,, uitgaanscentra, terrassen, toeristische attracties, horeca, musea, 
conferentie-- en concertzalen, het vullen van de kalender met evenementen en festivals, 
dee verfraaiing van de omgeving door de restauratie van historische gebouwen, opvallen-
dee architectuur en de aankleding van waterkanten, worden hele binnensteden soms tot 
waree pretparken en shopping-malls. De economische betekenis van deze binnensteden 
kann toenemen door de consumenten, recreanten en toeristen die er uit de wijde omge-
vingg op afkomen. Deze gebieden kunnen dan ook weer aantrekkelijk worden als een 
'ankerplaats'' voor bepaalde arbeidsmarkten, met name de intellectuele en dienstverle-
nendee sectoren die veelvuldig persoonlijk contact vereisen. Ook voor bepaalde woon-
marktenn kunnen deze gebieden aantrekkelijk zijn, zoals voor individualistische jongeren 
enn ouderen zonder kinderen. Door deze concentratie van personen, voorzieningen en 
evenementenn kan dit consumptiemilieu uiteindelijk zelfs aantrekkelijk worden als omge-
vingg voor grootschalige industrievestigingen. Dat een consumptiegelegenheid zelf een 
bronn van stadsvorming kan zijn blijkt niet alleen uit een stad als Las Vegas, maar bij-
voorbeeldd ook uit de samenklontering van bedrijven en woningen rondom een buiten de 
stadd gelegen winkelcentrum als de vermaarde West Edmonton Mall in Canada.76 Overi-
genss zijn sterk gedecentraliseerde maar verstedelijkte gebieden als Los Angeles en Mi-

st yy of Nevada Press , Reno and Las Vegas, 1990. 
75.. R. Goodman , The Luck  Business.  The Devastating  Consequences  and Broken  Promises  of  America's 
GamblingGambling  Explosion,  The Free Press , New York , 1995. 
76.. P. Harrison , Inside  the Inner  City.  Life  under  the cutting  edge  (Pengui n books , 1983). Harriso n acht de 
toestan dd van de Brits e binnensteden , waar verva l en verloederin g extreem toeslaan , aan het begi n van de 
jarenn tachti g uiters t dramatisc h en in sommig e opzichte n te vergelijke n met de 'derd e wereld' . 
77.. Zie N. Smith , P. William s (eds.) , The Gentrification  of  the City,  Allen & Unwin , 1986; P. Cooke , 'Modernity , 
Postmodemit yy  and the City' , Theory,  Culture  and Society,  1988,475-492. 
78.. Zie R. Shields , 'Socia l Spatialisatio n and the Buil t Environmen t The case of the West Edmonto n Mall' , 
EnvironmentEnvironment  and Planning  D: Society  and Space,  1989,147-164. 
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amii hoofdzakelijk gebaseerd op dienstverlende bedrijfstakken.79 

Bijj de interpretatie van binnenstandsontwikkeling kunnen verschillende accenten 
wordenn gelegd. In The City and the Grassroots (1983) legt Manuel Castells het accent 
opp klassentegenstellingen en de inbreng van sociale bewegingen.80 Maar Michael Mid-
dletonn benadrukt bijvoorbeeld de noodzaak van een specifiek overheidsbeleid voor de 
revitaliseringg en binnenstedelijke herinrichting. In Cities in Transition (1991) analyseert 
hijj dergelijke projecten in Groot-Brittannië.81 David Harvey legt daarentegen in onder 
meerr The Condition of Postmodemity (1989) het accent op de invloed van marktpartijen 
enn de dynamiek van economische groei.82 Wat in al deze even uiteenlopende als over-
tuigendee invalshoeken onderbelicht blijft, zijn de groeperingen, activiteiten, voorzienin-
genn en ondernemingen, kortom de sociale praktijken, die het onderwerp van de herin-
richtingg zijn. Sharon Zukin maakt in Loft Living (1982) het onderwerp van de herinrichting 
bijvoorbeeldd wèl tot uitgangspunt van de analyse.83 In Loft Living analyseert zij hoe stu-
dentenn en kunstenaars in de jaren zestig en zeventig in de New Yorkse wijk SoHo een 
nieuww gebruik gaan maken van oude voor de sloop bestemde gebouwen. Daarmee blijft 
hett historische aanzien van de wijk gespaard en ontstaat tegelijkertijd een nieuwe 
avontuurlijkee manier van binnenstedelijk wonen. Projectontwikkelaars pakken deze trend 
vervolgenss op en welgestelden, waarschijnlijk werkzaam in het nabijgelegen central bu-
sinesssiness district, volgen deze trend na. De trendvolgers verdringen tenslotte de eerdere 
trendsetters. . 

Dee centrale plaats die Zukin aan de praktijken van ruimtelijke vernieuwingen toe-
kentt sluit nauw aan bij mijn perspectief op vermaak. Want de ontwikkeling van het con-
sumptieff plezier, en de inrichting van afzonderlijke speelruimten hiervoor, valt moeilijk te 
doorgrondenn zonder het directe belang te onderkennen dat de betrokkenen bij een wel-
omschrevenn ruimte of een vermaak hebben. Het beperkte persoonlijke belang is vaak 
niett gelijk aan het belang van de grootschalige stadsontwikkeling, de kapitalistische eco-
nomiee of een sociale beweging. Weliswaar maken de direct betrokkenen gebruik van 
dezee structuren en ondersteunen zij die ook, soms zelfs in hun weerstand ertegen, maar 
zijj doen dit veelal slechts indirect en onbewust. Zo laat ik in Vroeger gingen alleen de 
mannenmannen op stap (1988) zien hoe sociaal-culturele verenigingen in de jaren vijftig in Zuid-
Umburgg het kienspel ontdekken ter financiering van hun activiteiten.84 Deze verenigingen 
blazenn dit traditionele kansspel nieuw leven in en tegelijkertijd brengen zij een specifiek 
domeinn van vermaak voor huisvrouwen uit arbeidersmilieus tot ontwikkeling. Dit proces 

79.. Zukin (1991,218) wijst hier expliciet op. 
80.. M. Castells, The City and the Grassroots. A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements, Edward 
Arnold,, London/Victoria, 1983. 
81.. M. MkJdleton, Cities in Transition. The Regeneration of Britain's Inner Cities, Michael Joseph, London, 
1991. . 

82.. D. Harvey, 77» Condition of Postmodemity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Basil 

Blackwell,, Oxford, Cambridge (USA), 1989. 
83.. Zie: S. Zukin, Loft living. Culture and Capital in Urban Change, Radius, London, 1988 (1982]; zie ook: 
Zukinn (1991); S. Zukin, 77» Cultures of Cities, Blackwell, Cambridge (USA), 1995; J. O'Connor, D. Wynne 
(ed.),, From the Margins to the Centre. Cultural Production and Consumption in the Post-industrial City, Are-
na,, Manchester, 1996. 
84.. Kingma (1988). 
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herhaaltt zich in het hele land. Het spel wordt op een steeds commerciëlere manier 
georganiseerd.. Deze tendens staat op gespannen voet met het oorspronkelijke vereni-
gingsbelang.. De spelende huisvrouwen staan in een soortgelijke tegenstrijdige verhou-
dingg tot het bingocircuit. Voor hen kan het bingo een zekere emancipatie inhouden, 
hoewell zijzelf wars van feminisme zijn en de vrouwenbeweging dit spel eerder als con-
servatieff beschouwt en zeker niet aanbeveelt. Daar wordt deze vermaaksvoorkeur eer-
derr uitgelegd als een gevolg, en ais een bewijs voor, de beperkte mogelijkheden tot 
vermaakk die de bingo spelende huisvrouwen in de op mannen en loonarbeid ingerichte 
samenlevingg ondervinden. Met name de Britse onderzoeksters Rachael Dixey en Marga-
rett Talbot geven deze interpretatie in Women, Leisure and Bingo (1982).85 

Ookk voor de stad houdt de constructie van een consumptieruimte veel meer in 
dann alleen de nieuwe gelegenheden die er de inzet en het resultaat van zijn. Deze gele-
genheden,, die zich om te beginnen al niet beperken tot wat wordt opgenomen in een 
bestuurlijkk bevorderingsbeleid, zijn wederzijds evenzeer aanvullend als concurrerend, en 
komenn ook tot ontwikkeling in relatie tot de gevestigde, wellicht onrendabele en verwaar-
loosdee maar niettemin aanwezige voorzieningen en groeperingen. 

Dee kwestie van concurrentie en coëxistentie in de ecologie van de stad doet zich 
enerzijds,, extern gericht, voor als een problematiek van versterking en verdringing. De 
economischh zwakkere partijen, ook al zijn ze symbolisch herkenbaar en maatschappelijk 
verantwoord,, zakken weg in de marge van het stadsleven, of hebben, omgekeerd, van 
daaruitt geen toegang (meer) tot het centrum. Leidt deze problematiek tot een 'tweede-
ling'' in de samenleving? Maarten Hajer vreest dit in het vlugschrift De stad als publiek 
domeindomein (1989).86 Volgens Hajer zou het 'allure-denken' een tweedeling in de hand kun-
nenn werken. In zogeheten public private partnerships willen bestuurders de (internatio-
nale)) uitstraling van de stad versterken met 'grote glimmende centra van handel, cultuur 
enn dienstverlening'. Meestal gaat het echter niet om een duidelijke scheidslijn - hoewel 
datt getuige Atlantic City, waar een verwaarloosde stad naadloos aansluit op een goud-
kustt van casino's, niet ondenkbaar is - maar om een veelvormig, gradueel en verspreid 
verschijnsel.. Polarisaties doen zich bijvoorbeeld niet alleen tussen maar ook binnen 
sectorenn voor. Terwijl de staatscasino's zich lijken te kunnen meten met de prestigieuze 
concertgebouwenn en musea, en de particuliere speelautomaten genoegen moeten ne-
menn met een plaats in de tweeslachtige horeca, blijft een commerciële exploitatie van 
hett bingo uitgesloten. Dit spel lijkt veroordeeld tot het grijze circuit van noodleidende 
buurt-- en wijkcentra, cafézalen en sportkantines in de stedelijke periferie. 

Anderzijds,, intern gericht, komt de concurrentie tot uiting in een vraagstuk van 
aanpassingg en afstemming bij ruimtelijke ontwerpen. De vernieuwing van het stadscen-
trumm impliceert schipperen met belangen en woekeren met ruimte en tijd. Elk nieuw 
project,, iedere uitbreiding of vernieuwing is een potentiële aanslag op de omgeving. Be-
dreigendee activiteiten met veel en sterke 'uitstralingseffecten' - die toenemen naarmate 

85.. R. Dixey , M. Talbot , Women,  Leisure  and Bingo,  Trinit y and All Sainf s College , Horsforth/Leeds , 1982. In 
Nederlan dd geeft bijvoorbeel d A. Komte r een soortgelijk e uitle g aan de vrijetijdsbestedin g van huisvrouwe n uit 
lageree klassen , waaronde r het bing o (De macht  van de vanzelfsprekendheid.  Relaties  tussen  vrouwen  en 
mannen,mannen,  VUGA, 's-Gravenhage , 1985,259). 
86.. M A Hajer, De stad  als publiek  domein,  Wiard i Beekman Stichting , 1989. 
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dee absolute macht van een voorziening toeneemt - moeten beheerst worden. De stads-
bewonerss treffen beschermende maatregelen. Dit levert een problematiek van 'openbare 
orde',, 'overlast' en 'onveiligheid' op. Indien maatregelen gericht op de omgangsvormen 
enn het tijd-ruimtelijk ontwerp de hinder en onveiligheid onvoldoende wegnemen, zal uit-
eindelijkk ook de inspanning van de politie en de hulpverlening aan slachtoffers vergroot 
moetenn worden. Dan vormt zich rond een specifieke problematiek gaandeweg een disci-
plineringsarrangement,, zoals Michel Foucault dat in Surveiller et punir (1975) analyseert, 
mett een samenhang tussen gedragsregels, de ruimtelijke inrichting, het toezicht en de 
onderdrukking.877 Een sterk voorbeeld van zo'n arrangement is de bestrijding van het 
voetbalvandalisme.. Voetbalvandalen hebben gedurende de jaren tachtig een sterke in-
vloedd op de gehele organisatie van het betaalde voetbal, vanaf de gedragsregels en het 
vervoerr van het publiek, via de inrichting van stadions en de planning van wedstrijden tot 
aann het toezicht, de inzet van politie-agenten en de verslaggeving door journalisten aan 
toe.. Op deze manier, bij kansspelen met name door de maatregelen tegen criminaliteit 
enn verslaving, kan niet alleen het consumptief plezier maar het karakter van een hele 
stadd veranderen. Aangezien steden zich kenmerken door een ruimtelijke segmentatie 
diee aansluit op maatschappelijke (re)productieketens, zoals onder meer Allen Scott be-
nadruktt in Metropolis (1988),88 is dit niet alleen van toepassing op enkelvoudige gele-
genhedenn maar ook op gespecialiseerde stadsdelen. Dit geldt in het bijzonder voor om-
vattendee stadscentra, of delen daarvan. Clusters van uiteenlopende activiteiten vallen 
onderr een gemeenschappelijke ruimtelijke noemer. Zij vormen als het ware een 'stad in 
dee stad'. Het 'gesloten circuit' dat ontstaat, en dat William Whyte in City (1988) bespreekt 
inn termen van 'mega-structuren', bevat gewoonlijk een aspect van 'fortificatie'.89 Bedrei-
gendee en buiten het betekeniskader vallende elementen worden geweerd. 

Doorr het spanningsveld van schaalvergroting en schaalverkleining nader te on-
derzoekenn probeer ik deze vraagstukken van selectieve herinrichting en openbare orde 
inn verband te brengen met processen van markt- en gemeenschapsvorming op grote 
schaal. . 

1.77 Opzet 

Ditt boek vormt de weerslag van een onderzoek naar de verzelfstandiging van het ver-
maakk bij kansspelen, een proces dat in de laatste decennia van de twintigste eeuw uit-
mondtt in een opmerkelijke doorbraak van commerciële kansspelen. De probleemstelling 
luidt:: Hoe, waarom en met welke gevolgen wordt de verzelfstandiging van het vermaak 
bijbij kansspelen tot stand gebracht? Het onderzoeksterrein heb ik nader omschreven als 
hett gokcomplex, waaraan de volgende drie, in dit hoofdstuk eerder besproken, deelvra-
genn zijn ontleend: 

87.. M. Foucault, Discipline, toezicht en straf, Historische Uitgeverij Groningen, 1989 [1975]. 
88.. A.J. Scott, Metropolis. From the Division of Labor to Urban Form, University of California Press, Ber-
keley/Loss Angeles, 1988. 
89.. W.H. Whyte, City. Rediscovering the Center, Doubteday, New York, 1988,206 e.v.. 
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1.. Hoe valt de verzelfstandigin g van het vermaa k bij kansspele n te onderzoeke n vanui t 
dee denkbeelde n over de gokproblematie k (van criminalitei t en verslaving) , rekenin g 
houden dd met de intentie s van de betrokkene n en de gevolge n van hun gedrag . Dit is 
hett  verbeeldingsvraagstuk. 

2.. Hoe valt de verzelfstandigin g van het vermaa k bij kansspele n te onderzoeke n vanui t 
dee wisselwerkin g tusse n enerzijd s de handelingssfere n van cultuur , politie k en eco -
nomie ,, waarui t de verschillend e spelpositie s (van spelers , organisatore n en regel -
gevers )) naar vore n komen , en anderzijd s de kansspelpraktijke n waar de betrokke -
nenn vor m aan geven . Dit is het organisatievraagstuk. 

3.. Hoe val t de verzelfstandigin g van het vermaa k bij kansspele n te onderzoeke n vanui t 
dee tijd-ruimtelijk e gebondenhei d van kansspelen , met name in het spanningsvel d 
tusse nn een grootschalig e (nationale ) mark t voo r kansspele n en een kleinschalig e 
(stedelijke )) speelruimte . Dit is het verschijningsvraagstuk. 

Dezee dri e hoofdvrage n probee r ik vanui t een ruimtelijk e en beleidsmatig e invalshoe k te 
beantwoorden .. De belangstellin g gaat niet zozeer uit naar de leefwerel d van speler s 
alswe ll  naar het social e systee m en de contex t van kansspelen . De selecti e van onder -
werpe nn en gegevens , die voo r de bestuderin g van het gokcomple x is gemaakt , presen -
teerr  ik in dri e delen . Hoewel de dri e hoofdvrage n op alle boekdele n van toepassin g zijn , 
staatt  in het eerst e deel de verbeelding , in het tweed e deel de organisati e en in het derd e 
deell  de verschijnin g centraal . Dat de dri e hoofdvrage n op alle delen van toepassin g zijn , 
wi ll  zeggen dat de verbeeldin g van de gokproblematie k uit deel I, in de delen II en III te-
rugkeer tt  - zij het in ander e gedaante n - en dat omgekeer d de analys e van de verbeel -
din gg in deel I plaatsvind t aan de hand van concret e uitingen , die bovendie n niet losge -
zienn kunne n worde n van de organisatorisch e contex t waar ze naar verwijzen . In ieder 
boekdee ll  wi l ik laten zien op welk e manie r het algemen e princip e van verzelfstandigin g 
naarr  vore n komt in specifiek e situaties : in deel I is dat de verbeeldin g van de gokproble -
matie kk in de ficti e van Jamess Bon d en van Fjodo r Dostojevski , in deel II is dat de organi -
sati ee van de Nederlands e kansspelsecto r en in deel III is dat de verschijnin g van een ca-
sinoo aan de Nijmeegs e Waalkade . In ruimtelij k perspectie f gaat het bij de driedelin g 
achtereenvolgen ss om de symbolisch e ruimte , de organisatorisch e ruimt e en de materiël e 
ruimt ee voo r kansspelen . Deze opzet val t ook te verantwoorde n vanui t de gedacht e dat 
wiee een bepaald e spelpraktij k in een bepaald e plaat s tot uitgangspun t kiest , te maken 
krijg tt  met reguleringsvrage n die niet plaatsgebonde n zijn maar min of meer universel e 
trekke nn vertonen . Iets dergelijk s val t op te merke n voo r de verschijnin g van een speel -
gelegenheid ,, zoals een casino . Naarmat e casino' s tot stan d kome n in de organisatori -
sch ee contex t van een grootschalig e casino-economie , val t een casinovestigin g steed s 
minde rr  te begrijpe n en te verklare n vanui t alleen de plaatselijk e omstandigheden . De 
verschijning ,, waardoo r een speelgelegenhei d zichtbaa r en tastbaa r aanwezi g wordt , is 
daarentege nn per definiti e gebonde n aan een specifiek e plaats . Bij de bestuderin g van de 
verzelfstandigin gg van het vermaa k moete n we er rekenin g mee houde n dat ieder e spel -
praktij kk  kan verwijze n naar zeer algemen e reguleringsvrage n en voor t kan kome n uit een 
grootschali gg organisatieverband , en tegelijkertij d steed s een uniek e gedaant e aanneem t 
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diee in meer of mindere mate afhankelijk kan zijn van de plaatselijke situatie. 
Dee drie delen van het boek gaan zo over aparte dimensies van de verzelfstandi-

ging.. Deze dimensies worden verondersteld ieder een eigen bijdrage aan de verzelf-
standigingg van het vermaak te leveren. Bij de verbeeldingswereld in deel I gaat het om 
dee symbolische verankering van kansspelen. De verbeeldingswereld kent een taal-
structuurr en een begrippenkader waarmee mensen uitdrukking geven aan en een indruk 
krijgenn van kansspelen. Bij de organisatorische ruimte in deel II gaat het om de instituti-
onelee verankering, tot uiting komend in een stelsel van wettelijke voorschriften en andere 
hulpmiddelenn die overheden, ondernemingen en maatschappelijke instellingen op kans-
spelenn toepassen. Bij de concrete verschijning, tenslotte, is de materiële verankering in 
hett geding, zoals bij de vestigingsplaatskeuze van een onderneming, de planologie van 
dee stedelijke ruimte, de architectuur en inrichting van een gebouw en de plaatselijke ver-
antwoordingg en beheersing van gokgelegenheden. 

Hett eerste deel van dit boek gaat over de meer universele voorstellingen van de 
gokproblematiek.. Ik ben op zoek gegaan naar sterk verzelfstandigde uitingen van deze 
problematiek,, naar concrete manieren waarop reguleringsproblemen bij kansspelen in 
dee samenleving zelf worden uitgelegd. Het in romans en films geboden (gok)vermaak 
kiess ik tot uitgangspunt, om te benadrukken dat de verankering van de gokproblematiek 
inn de verbeeldingswereld een vanzelfsprekend karakter heeft en min of meer vooruit 
looptt op wetenschappelijke interpretaties van kansspelen. Voor de James Bond fictie, en 
dee manier waarop deze met de werkelijkheid verbonden is, laat ik in hoofdstuk 2 zien 
hoee de criminaliteit bij de exploitatie van kansspelen, en de bestrijding daarvan, de ver-
zelfstandigingg van kansspelen veronderstelt en bevordert. Het gaat met name om het 
ideee van een verzelfstandigde, maar wel onder toezicht gestelde, spelondernemer. Deze 
analysee breid ik in hoofdstuk 3 uit met gokverslaving, aan de hand van het roulettespel 
vann Fjodor Dostojevski. Dostojevski's eigen visie op zijn obsessie, afgeleid uit zijn brie-
venn en zijn roman De Speler (1866), zet ik aftegen de visie van Sigmund Freud. Uit de-
zee analyse komt het idee van een verzelfstandigde speler naar voren. In beide hoofd-
stukkenn behandel ik als het ware elementen uit de mythologie van de moderne samen-
leving.. Op een vanzelfsprekende en aansprekende manier kunnen mensen daaruit 
reedss het principe van de verzelfstandigde spelpraktijk leren kennen. 

Inn het tweede deel behandel ik in drie hoofdstukken het ontstaan en functioneren 
vann de Nederlandse kansspelsector. Ik wil laten zien op welke manier de verzelfstandi-
gingg van het vermaak bij kansspelen in de organisatorische context van de Nederlandse 
samenlevingg tot stand wordt gebracht. Een sterk verzelfstandigd element van de organi-
satiee is de wetgeving. De verankering van de kansspelsector in de wet heeft diepe wor-
tels,, want voor de grondslagen ga ik terug naar de negentiende eeuwse politiek voor 
kansspelen.. In hoofdstuk 4 belicht ik de 'verstatelijking' van kansspelen, aan de hand 
vann de totstandkoming van de Wet op de Kansspelen (WOK) in 1964. In deze eerste fa-
see van verzelfstandiging staat de organisatie van kansspelen in het teken van een 'ver-
bodsmodel',, ingegeven door een negatieve cultuurpolitieke waardering van het gokken. 
Maarr in het perspectief van verzelfstandiging, zo wil ik aangeven, is het belangrijk om de 
verbodenn op een iets andere manier te bekijken. De belangstelling gaat dan niet zozeer 
uitt naar de verboden alswel naar de condities waaronder de exploitatie van kansspelen 
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wond tt  toegestaan . 
Inn hoofdstu k 5 verschuif t het accen t naar de reglementerin g van nieuw e kans -

spelen ,, naar een tweed e fase in de verzelfstandigin g van de organisati e van kansspelen . 
Inn deze fase van de 'vermaatschappelijking ' kom t de organisatie , in terme n van een 'ali -
bimodel' ,, in het teken van de extern e legitimerin g en het maatschappelijk e belan g van 
kansspele nn te staan . Het kansspelbeste l word t op beperkt e schaa l uitgebreid . In onder -
ling ee vergelijkin g bespree k ik de legaliserin g van dri e spelmarkten : het kiene n en bingo , 
dee casino' s en de speelautomaten . Elk van deze spelmarkte n kent een ander e ontwikke -
lingsdynamie kk en bereik t een ander nivea u van verzelfstandiging , wat na de legaliserin g 
leid tt  tot een ander e problematie k bij de wetshandhaving . Bi j de legaliserin g gaat mij n 
belangstellin gg niet zozeer uit naar de beperkinge n die aan de exploitati e van kansspele n 
worde nn opgelegd , alswe l naar de gevolge n van de beperkend e maatregele n voo r de 
marktontwikkeling . . 

Dee vermaatschappelijkin g val t te begrijpe n als een overgangsfas e in de organi -
sati ee van kansspelen , van de verstatelijkin g naar de 'vermarkting ' ofwe l de commerciali -
serin gg in enger e zin . Dit is het onderwer p van hoofdstu k 6. De derd e fase in de verzelf -
standigin gg van de organisati e dien t zich in de tweed e helf t van de jaren tachti g aan. Dan 
kom tt  de organisati e van de kansspelsecto r op basi s van extern e effecte n naar voren . 
Zowe ll  de opbrengste n als de gevare n worde n tot uitgangspun t genomen . Ik omschrij f di t 
alss  het 'risicomodel' . Hiervoo r is onde r meer de opkoms t van het betrekkelij k nieuw e ver -
schijnse ll  van de gokverslavin g relevant . Vanui t het perspectie f van verzelfstandigin g be-
nadru kk ik minde r de verworve n vrijhede n van de kansspelsecto r en meer de nieuw e 
voorwaarde nn en grenze n waar deze secto r aan gebonde n is. 

Hett  derd e deel , dat eveneen s dri e hoofdstukke n bevat , gaat over concret e ver -
schijningsvorme nn van het gokcomplex . Bovendie n ga ik in di t deel nader in op de maat -
schappelijk ee voorwaarde n en consequentie s van de verzelfstandigin g van het vermaa k 
bijj  kansspelen . Ik ben op zoek gegaan naar ster k verzelfstandigd e verschijninge n van 
kansspelen .. De vestigin g van Hollan d Casin o aan de Nijmeegs e Waalkad e is daar een 
goedd voorbeel d van . Deze opmerkelijk e verschijnin g kent echte r verborge n achtergron -
den .. Zoals het bingocircui t nagenoe g volledi g gesitueer d is in de marg e van de stedelijk e 
ecologie ,, gaat ook aan de prominent e verschijnin g van casino' s een fase voora f waari n 
dee huisvestin g van kansspele n omstrede n is en casino' s overwegen d een onzeke r en 
nauwelijk ss opvallen d bestaa n leiden . De analys e van het territoriu m van casino' s laat  ik 
voorafgaa nn doo r een analys e van de stedelijk e buitenruimt e voo r casino' s en laat  ik vol -
genn doo r een analys e van de binnenruimt e van casino's . Hieri n kom t ook de gelaagd e 
opbou ww van een stad tot uiting . Het idee achte r deze opze t is dat naarmat e de kans -
spelsecto rr  een hoger e graad van verzelfstandigin g bereikt , de exploitati e van kansspe -
lenn minde r afhankelij k van de omgevin g wordt , wat naar vore n kan kome n in een analy -
see van de binnenruimte . Maar de keerzijd e hierva n is , dat een gokgelegenhei d hoger e 
eisenn aan de omgevin g kan gaan stellen , zoals uit een analys e van de buitenruimt e kan 
blijken . . 

Inn hoofdstu k 7 onderzoe k ik de betekeni s die de stad voo r een casin o kan heb -
ben ,, aan de hand van de planologi e van de Nijmeegs e Benedensta d en de commerciali -
serin gg van de Waalkade . De vestigin g van Hollan d Casin o blijk t dan niet alleen tekenen d 
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tee zijn voor de verzelfstandiging van het Nederlandse casinowezen, maar gaat samen 
mett een nieuwe fase in de verzelfstandiging van de stad. Voor de buitenruimte benadruk 
ikk hoezeer de komst van het casino afhankelijk is van een door de stad geschapen unie-
kee en commercieel aantrekkelijke omgeving. Hierin schuilt de belangrijkste voorwaarde 
diee het casino aan de stad stelt. 

Dee overgang van een illegale en verborgen markt van casino's naar de verschij-
ningg van een staatscasino op een representatieve plek in de stad, is in hoofdstuk 8 aan 
dee orde. In dat hoofdstuk komen de functies van het casino voor de stedelijke ruimte 
naarr voren: de verandering van de stad door kansspelen ofwel de relatieve macht van 
hett gokcomplex. Met de verzelfstandiging van casino's verandert de betekenis van dit 
verschijnsell voor de stad en neemt het belang ervan toe. Dit komt naar voren in de ver-
levendiging,, de verfraaiing en de verrijking van de stad door het casino. 

Dee behandeling van het verschijningsvraagstuk rond ik af met hoofdstuk 9. Dat 
hoofdstukk gaat over de binnenruimte van het casino en de betekenis van het casino voor 
hett gokken. In de binnenruimte schuilt de belangrijkste voorwaarde die de stad aan de 
komstt van het casino stelt. Dat is de beheersing van het gokken als een commercieel 
vermaak,, die onomstreden moet zijn. Bij de binnenruimte ga ik na in hoeverre de ex-
ploitatiee van kansspelen en de inrichting van het casino gestandaardiseerd zijn, bepaald 
wordenn door het nationale casinowezen en onafhankelijk van de stad totstandkomen. In 
dezee analyse komt de verzelfstandigde spelorganisatie naar voren. Het beroep van de 
croupierr en het vermaaksmotief treden daarbij op de voorgrond. 

Ditt eerste hoofdstuk bevat de inleiding op de drie delen van dit boek. Ik rond dit 
boekk ook af met een apart concluderend hoofdstuk. In het afsluitende hoofdstuk 10 geef 
ikk allereerst een overzicht van de hoofdlijnen van de verzelfstandiging van het vermaak 
bijj kansspelen. Vervolgens geef ik een karakteristiek van de eigentijdse vermaakscultuur 
diee het resultaat van de verzelfstandiging is. Tenslotte probeer ik een maatschappelijke 
enn een theoretische verklaring voor de verzelfstandiging en de daarmee samenhangen-
dee vermaakscultuur te geven. 

Inn het eerste boekdeel wend ik mij dus tot de literatuur, in het tweede tot de wet en in het 
derdee tot de planologie. Ik maak veelvuldig gebruik van journalistieke berichten, van 
wetenschappelijkee studies, van wetsteksten, van onderzoeks- en beleidsrapporten, van 
interviewss en van persoonlijke gesprekken en observaties. De analyse van de literatuur, 
vann de wet en van de planologie is voor mij geen doel op zichzelf. Het zijn methoden om 
dee verzelfstandiging van het vermaak - de verbeelding, de organisatie en de verschijning 
vann kansspelen - te leren kennen. 



Deell  I 

DEE GEEST VAN HET GOKKEN 

HetHet 'werkelijkheidseffect is die bijzondere vorm van geloof 
diedie literaire fictie teweegbrengt via een ontkende en verhulde verwijzing 

naardenaarde aangeduide werkelijkheid, waardoor men dingen kan weten 
enen tegelijk kan weigeren te weten hoe ze echt in elkaar zitten. 

Pierree Bourdieu 





Hoofdstu kk 2 
JAMESS BOND 

2.11 Inleiding 

'Youu seem to be unbeatable mister Bond,' merkt Emilio Largo lijzig op wanneer hij aan de 
speeltafell een flink bedrag aan James Bond verliest. Largo is topman van de misdaadorgani-
satiee SPECTRE en vijand van Bond in Thunderball (1961 ).1 Het goktafereel is gesitueerd in 
eenn casino aan de jachthaven van Nassau op het Bahama-eiland New Providence. Het casino 
enn het spel chemin de fer (baccarat) gebruikt Bond om met Largo in contact te treden en om 
hemm te provoceren. In het spel accepteren de spelers elkaar als volwaardige tegenstanders, 
enn op het spel volgt de meer serieuze strijd met atoombommen als inzet. Uiteindelijk verijdelt 
Bondd Largo's snode plannen, grotendeels op eigen kracht maar wel gesteund door vernuftige 
hulpmiddelenn en het geluk waarmee hij op beslissende momenten gezegend is. 

Zoo gokt James Bond steeds weer, alsof hij niet zonder het spel kan om de wereld te 
redden.. Het kansspel levert voor de beroemdste geheim agent ter wereld, alias agent 007 van 
dee Britse geheime dienst, een kenmerkende ontmoetingssituatie op. Voor het personage van 
Bondd is dit spel van metaforische betekenis. Meestal is voor het spel een eervolle bijrol wegge-
legd,, maar een enkel - het eerste - Bondavontuur, Casino Royale (1953), draait geheel om zijn 
speelvaardigheid.. Bond neemt het, in het casino van Royale-les-Eaux, op tegen een Russi-
schee spion die snel fortuin moet maken om zich uit een benarde financiële situatie te redden. 

Voorr een antwoord op de eerste hoofdvraag van dit boek wend ik mij in deel I tot de literaire 
fictie,, vooral om te benadrukken dat de verankering van de gokproblematiek in de verbeel-
dingswereldd een vanzelfsprekend karakter heeft. Want ook zonder het kansspel uit eigen erva-
ringring te kennen hebben veel mensen hier indrukken van. Waar doen zij die op? En welke in-
drukkenn zijn dit dan? Romans en films zijn krachtige media voor de formulering en verspreiding 
vann presociologische voorstellingen van het gokken. Als sterk verzelfstandigdee uitingen van de 
verbeeldingg treffen we in romans en films op een vanzelfsprekende en aansprekende manier 
verhalenn over de werkelijkheid aan, zonder dat we die verhalen serieus hoeven te nemen. 
Maarr de verbeelding van kansspelen in de literaire fictie is wel een serieus te nemen sociaal 
enn sociologisch te bestuderen verschijnsel. De verbeeldingswereld maakt evengoed deel uit 
vann de sociale ruimte als de "werkelijke wereld'. 

Jamess Bond leent zich uitstekend voor een onderzoek naar de verbeelding van crimi-
naliteitt bij de exploitatie van kansspelen, één van de twee verzelfstandigingsproblemen die in 
deell I aan de orde komen. In de Bondfictie treffen we met name een verbeelding aan van de 

1.. I. Fleming , Kalm  aan, Mr. Bond,  Bruna , Utrecht , 1965 (vertalin g van Thunderball,  1961); ik verwij s naar deze 
gokscen ee zoals in 1965 verfilm d door Terence Young . SPECTRE (spook ) staat voor The Specia l Executiv e for 
Counterintelligence ,, Terrorism , Revenge and Extortion' . Het is 'een ondernemin g voor particulie r winstbejag ' die zich 
bezighoud tt  met 'misdaad-in-het-groof , bijvoorbeel d in opdrach t van de Russisch e geheim e diens t (KGB). Vooraan -
staand ee figure n uit de Mafia en de vroeger e Sonderdienst  van de Gestap o maken er deel van uit . 
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opkomstt van de legate bedrijfsmatige exploitatie. De misdaad doet zich daarbij voor als pro-
bleem.. De verzelfstandiging van de spelorganisatie brengt de noodzaak met zich mee om cri-
minelenn te weren en om een eerlijk en veilig spelaanbod te garanderen. 

Ditt hoofdstuk begint met het gokken van James Bond, en met de voorstelling die lan 
Flemingg (1908-1964), de auteur, in zijn verhalen van het gokwezen geeft. Ik behandel de ver-
halenn dus uiterst serieus, maar dat roept wel onmiddelijk de vraag op naar hoe serieus de ver-
halenn zijn. Bond is over de hele wereld bekend, evenals de associatie van kansspelen met 
criminaliteit.. In hoeverre is de wereld van Bond verbonden met de werkelijkheid waarnaar de 
Bondfictie,, soms in algemene bewoordingen en soms met verbluffende details, onmiskenbaar 
verwijst?? Dit is een vraag naar de mythologie, naar de verhouding tussen het verhaal en de 
werkelijkheid,, die ik onderzoek aan de hand van Roland Barthes Mythologieën.2 Ik ga na hoe 
dee mythe van Bond samenhangt met de verzelfstandiging van kansspelen. Door de keerzijde 
vann het bonafide spel te tonen, zo luidt de centrale stelling van dit hoofdstuk, lijkt het 
(angst)beeldd uit de Bondfictie paradoxaal de zuivere exploitatie van het spel te veronderstellen. 

2.22 Het dubbelspe l 

Alss stijlfiguur is het kansspel geschikt om het karakter van James Bond neer te zetten. Hij is 
koelbloedig,, avontuurlijk, een durfal, een bluffer en uiterst bedreven in nagenoeg iedere 
(onvoorstelbaree situatie. Juist in gevaarlijke situaties is Bond op zijn best, en hij lijkt van het 
gevaarr te genieten. Hij is steevast op zoek naar grenservaringen. Vandaar zijn voorkeur voor 
sportenn als bergbeklimmen, skieen, jagen, diepzeeduiken, zeilen, vliegen, parachutespringen 
enn autoracen. Bond is 'een man van de wereld' die ogenschijnlijk moeiteloos alle sporten, luxe 
artikelen,, wapens, talen, en etiquetteregels beheerst. 

Naastt de berekenende spion is Bond een fijnproever, een macho en een materialisti-
schee levensgenieter. Hij baadt in weelde en omringt zich steevast met luxe en met vrouwelijk 
schoon.. Dit zijn twee facetten van het Bondcliché maar tegelijk ook van het casinocliché. Het 
wektt daarom geen verbazing dat Bond niet alleen tegenstanders in het casino treft, maar ook, 
inn On Her Majesty's Secret Service (1963), de vrouw die hij huwt. Dit huwelijk is overigens van 
kortee duur omdat een dergelijke vastigheid op gespannen voet staat met het vluchtige en ge-
vaarlijkee leven van Bond. Van dit spanningsveld is hij zich bewust. In Diamonds Are Forever 
(1956)) geeft James als antwoord op de vraag naar de denkbaarheid van een huwelijk, dat hij 
zoo ongeveer reeds getrouwd is met M., zijn chef bij de Britse geheime dienst. Hij zou eerst van 
hemm moeten scheiden alvorens met een vrouw te kunnen trouwen: 'En ik ben er niet zeker van 
datt ik dat zou willen. Zij zou me in een L-vormige woonkamer taartjes laten ronddelen en we 
zoudenn al die akelige "nietes-welles-ruzietjes" hebben die bij een huwelijk schijnen te horen. 
Hett zou niet duren. Ik zou claustrofobie krijgen en weglopen. Ik zou me naar Japan laten stu-
renn of zo.'3 Dit is een manier waarop de houding van Bond overeenstemt met de stijl van het 
casino. . 

Dee persoonlijke kwaliteiten van Bond sluiten nauw aan op de spelvereisten, zodat hij 

2.. R. Barthes , Mythologieën,  Amsterdam , De Arbeiderspers , 1975 [1957]. 
3.1.. Fleming , Doden  voor  Diamanten,  Bruna , Utrecht , 1991,162. (Vertalin g van Diamonds  am Forever,  1956). 
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zichh in het spel uiterst bedreven kan tonen alsof hij zich erin thuis voelt. Dit is één van 
dee twee voorwaarden waardoor Bond voor zijn werk zo succesvol gebruik kan maken van het 
kansspel.. Hij gebruikt het spel als een soort sociaal gereedschap voor andere doelen. In de 
hoedanigheidd van geheim agent, zoals in zijn spel met Largo, speelt Bond letterlijk een dub-
belspel:: een spel om de eer en een spel om de macht over de onderwereld. De beheersing 
vann het spel is voor hem stellig een voorwaarde tot de beheersing van de wereld. 

Maarr het casino kan slechts tot een instrument voor het werk van Bond worden zolang 
hett casino met de onderwereld venbonden is. En hierin schuilt de tweede voorwaarde voor het 
gebruikk dat hij van het kansspel kan maken. Want ook het casino heeft een dubbelstatus. Het 
casinoo verschijnt ais een glinsterend domein voor een rijke elite die er tijd en geld verdoet en 
elkaarr ontmoet, waar Bond zich kan wentelen in weelde, kan versieren en zijn vaardigheden 
kann etaleren. Het casino kan echter ook een domein van en voor misdadigers zijn, die het ca-
sinoo gebruiken als dekmantel voor laakbare praktijken, en die onder dekking van een anonie-
mee massa en van het gedempte casinolicht de bovenwereld compromitteren en corrumperen. 
Hett casino als plaats voor samenzwering, het afromen van winsten, uitbuiting, misleiding, ge-
heimee transacties, diefstal of het witwassen van geld. 

Dee achtergrond van deze dubbelstatus van het casino, en van de aantrekkelijkheid van 
hett kansspel voor ondernemende criminelen, schuilt in het feit dat de exploitant op twee ma-
nierenn aan het spel kan verdienen: door het spel te gebruiken als middel tot inkomsten óf door 
hett spel te hanteren als bron, als doelwit van inkomsten. In het eerste geval hebben we te ma-
kenn met het ideaal van een bonafide zuivere exploitatie van het spel. Het voordeel van de on-
dernemerr bestaat dan uit een iets grotere winkans als vergoeding voor de, in de functie van 
speelbankhouder,, aan de spelers geleverde diensten; van dit voordeel moet in de vorm van 
belastingg wel een gedeelte worden afgedragen aan de toezichthoudende overheid. In het 
tweedee geval hebben we te maken met een malafide criminele exploitatie van het spel. Want 
dee ondernemer kan ook aan het spel verdienen door te proberen zich oneerlijk een gedeelte 
vann de gemeenschappelijke inleg der spelers, de 'pot', toe te eigenen. Eerder heb ik aangege-
venn dat het bankspel zo valt te onderscheiden van het potspel (zie figuur 1.2). Bij een zuivere 
exploitatiee beperkt de ondernemer zich dus tot het bankspel. Maar deze hoeft dit niet te doen. 
Aann het kansspel is inherent dat de ondernemer enerzijds in de verleiding kan komen om door 
middell van misleiding, intimidatie of vals spel een zo groot mogelijk deel van de pot te be-
machtigen.. De ondernemer benadeelt dan de spelers. Anderzijds kan de ondernemer in de 
verleidingg komen om een zo groot mogelijk deel van het door de speelbank gerealiseerde sur-
pluss te bemachtigen, door te frauderen bij het tellen van het geld of bij de afdracht van belas-
tingen.. De ondernemer steelt dan van de toezichthouders. Dit kan door de omzet lager te doen 
voorkomenn dan die in werkelijkheid is, bijvoorbeeld door een deel van de spelopbrengst weg te 
sluizenn nog voordat die officieel geteld is. De grote gevoeligheid van het casino voor fraude 
komtt doordat er nauwelijks een onderscheid tussen het betaalmiddel en de handelswaar is. Dit 
iss een groot verschil met de meeste andere voorzieningen in de sfeer van het vermaak. Op de 
eenn of andere manier moeten bij het kansspel waterdichte afspraken gemaakt worden over de 
verdelingg van de inleg tussen de spelers, de organisator en de toezichthouders. Een zuiver 
bankspell spreekt allerminst vanzelf. 

Eenn zweem van geheimzinnigheid omringt het casino dat door de dubbelstatus tot een 
verbindendee tussenruimte kan worden, waar argwaan en behoedzaamheid heersen. Vrijwel 
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alless is er voor meerdere uitleg vatbaar; het casino als een schemerig overgangsgebied, een 
elegantee sluis tussen het rustige zoete binnenwater van de bonafide bovenwereld en het wilde 
zoutee sop van de malafide onderwereld. Met deze twee tegenpolen is de omvattende wereld 
vann Bond omschreven, en hij bevindt zich er letterlijk middenin. 

Dee geheime dienst, James Bond en het Kansspel vertegenwoordigen een tussenruim-
te,, die het resultaat is van, en een bemiddelende functie heeft voor, de boven- én de onderwe-
reld.. Dit geeft de diepere betekenis weer en biedt een verklaring voor de functie van kansspe-
lenn in het verhaal. De als overgangszone vereiste tussenruimte wordt in het kansspel gevon-
den.. Bond benut de bemiddelingsfunctie wanneer hij met het betreden van het casino het ge-
vaarr tegemoet gaat en er zijn tegenstanders uitdaagt. 

Maarr in het dubbele wezen van Bond, die evengoed de rol van gewelddadige crimineel 
alss die van welvoeglijke gentleman beheerst, zodat hij zich in beide werelden kan manifesteren 
enn mentaal en fysiek perfect is toegesneden op de tussenpositie, schuilt ook de dramatiek van 
iemandd die tot de tussenpositie veroordeeld is. Heen en weer geslingerd is hij niet in staat om 
zichh met één van de twee uiterste polen te vereenzelvigen. Het is voor Bond vrijwel onmogelijk 
omm volledig in de bovenwereld op te gaan. 

2.33 Las Vegas 

Hoee realistisch is de dubbele wereld van Bond en daarmee de aan kansspelen toegedichte 
plaatss en betekenis? Fleming suggereert een verbondenheid met de realiteit door zijn verhalen 
mett kennis van zaken te schrijven en historisch en geografisch aanwijsbaar te situeren. Zo 
wordenn op de Bahama's, waar Bond in Thunderball zijn tegenstander opzoekt, in werkelijkheid 
beginn jaren zestig casino's gelegaliseerd. Ook daar beheert de Amerikaanse mafia de casino's 
all snel, net als eerder op Cuba.4 

DiamondsDiamonds are Forever (1956) speelt zich gedeeltelijk af in het Amerikaanse gokmilieu 
middenn jaren vijftig. In de populaire cultuur geeft die beschrijving uitdrukking en voeding aan 
dee publieke beeldvorming over dit gokwezen. Bond jaagt het misdadige genie Ernst Stavro 
Blofeldd - 'deze moordenaar en kapitalist', stichter en voorzitter van SPECTRE en van wie Emi-
lioo Largo (uit Thunderball) een vazal is, na in de 'pijpleiding' van de diamantensmokkel. De 
transportroutee loopt van Zuid-Afrika via Nederland en Engeland naar de VS met als eindstation 
Lass Vegas, waar 'de aristocratie van gangsteriand te vinden is'. 

Zijnn chef M. wil bij de formulering van de opdracht agent 007 overtuigen van de ernst 
vann een nieuwe vorm van georganiseerde misdaad, te vergelijken met de Chinese opiumben-
dess of de Italiaanse mafta. Het gaat om misdaad gepleegd door Amerikaanse bendes zoals 
diee van de gevreesde Jack Spang, iemand die volgens M. in het Kefauver rapport genoemd 
wordt.. Deze bendes zouden zich bezighouden met 'een nieuw soort drugs'. Tienduizenden 
mensenn zouden hier reeds aan verslaafd zijn: het gelegaliseerde gokken. Alleen al in Las Ve-

4.. Zie B. Middelburg , De mafia  in  Amsterdam,  De Arbeiderspers , Amsterda m 1988, 115-118. Middelbur g haart een 
rappor tt  aan uit 1967 van de 'Commisio n of Inquir y into the Operatio n of the Busines s of Casino' s in Freepor t and in 
Nassau' ,, dat gaat over de infiltrati e van de Cosa Nostr a op de Bahama-eilanden . Het casin o dat Bond in Nassau be-
zoektt  omschrijf t Flemin g als een legaal casin o dat is verhuur d aan een Canadees goksyndicaa t en word t geëxploi -
teerdd als een 'clu b in een mooi huis in West Bay Street ' (Fleming , 1965,118-119). 
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gass zouden de inkomsten jaarlijks 250 miijoen dollar bedragen. Daarnaast zouden er 
grotee illegale gokondernemingen in Miami en Chicago zijn. M. noemt de kansspelen de groot-
stee industrie van Amerika, groter dan de staat- of automobielindustrie. Als teken van de mee-
dogenlozee omgangsvormen roept M. de moord op Bugsy Siegel in herinnering. Hij voegt er 
veelbetekenendd aan toe dat de bendes 'er verdomd goed voor zorgen dat de zaken gesmeerd 
blijvenn lopen'. Gelooft hij M. niet?, dan moet James maar eens een exemplaar van het Kefau-
verr rapport te pakken zien te krijgen.* 

Alss koerier infiltreert Bond in 'de pijpleiding'. Met zijn smokkelwaar aangekomen in New 
Yorkk raakt hij verzeild in het gokcircuit. Voor zijn diensten krijgt hij betaald met een gering be-
drag.. Maar te Saratoga kan hij dit bedrag verveelvoudigen door in te zetten op een kansloos 
paardd dat volgens zijn opdrachtgevers deze keer beslist zal winnen; het originele paard is ver-
moordd en vervangen door een succesvolle evenknie. De rennen worden een bron van inkom-
stenn voor de gangsters genoemd, 'gelijk te stellen aan verdovende middelen of de prostitutie1.6 

Maarr Bond koopt dejokey om en laat de uitbetaling mislukken - hij wil het contact met zijn op-
drachtgeverss niet verliezen. Er wordt een nieuwe deal gesloten. In Las Vegas zal hij op een 
zekerr moment aan een bepaalde blackjack tafel een nieuwe kans krijgen om zijn salaris op te 
strijken.. Zo komt Bond in Las Vegas. Op de kennismaking wordt uitvoerig ingegaan. Bonds 
taxichauffeurr geeft uitleg. 

Zolangg je de Strip nog niet gezien hebt, heb je niets gezien. Goktenten over een afstand van 
achtt kilometers. Neonverlichting waarbij vergeleken Broadway een kerstboompje lijkt Bond zegt 
dee voorkeur te geven aan het Frans roulette waar de winkansen groter van zijn dan van het 
Amerikaanss roulette, dat twee nullen heeft. 'Monte Carlo?... Dat hoort in het stoomtijdperkt 
thuis!.. House of Craps is de nationale gokpassie van Amerikanen. Het verhaal gaat rond van 
iemandd die eens 28 maal achtereen won, 'de beste reclame die er is'. 'En wacht maar eens tot 
jee de oude dametjes, met hun handschoenen aan, aan de gokautomaten ziet zitten. Zij dragen 
boodschappenmandjess om hun dubbeltjes en kwartjes in te dragen. Zij zitten tien tot twintig uur 
perr dag aan de automaten. Weet je waarom ze handschoenen dragen? Om het bloeden van 
hunn handen te stelpen... Die mensen storten natuurlijkk eens in. Hysterie, hartaanvallen, beroer-
tes.. De kersen en de pruimen en de druiven klimmen door hun oogkassen in hun hersens. Maar 
allee casino's hebben artsen in dienst (...) Neem eens een kijkje (...) maar ga er niet heen om zelf 
dee speelkoorts te krijgen en je baan en je meisje en zelfs je eigen zelf te vergeten.' Bond tekent 
dee verlieskansen op uit de mond van de taxichauffeur 1,4 procent bij craps, 5 procent bij 
blackjack,, 5,5 procent bij roulette; bij bingo en het rad van fortuin stijgt het tot 17 procent en aan 
dee gokautomaten is het tussen de 15 en 20 procent Eenieder kan nagaan hoe zeker en groot 
dee winst wel niet is. En de handelaren zijn meedogenloos tegenover frauderend personeel of 
valsspelers.. En er is een controlerend camerasysteem. Op de bovenverdiepingen rijden op rails 
televisiecamera'ss rond, waarmee door gaten in het plafond wordt gegluurd. 'Je kunt er alles 
doenn behalve triefelen.7 

Opp de Strip passeert Bond het vermaarde Flamingo hotel-casino, het eerste in zijn soort. De 
gangstergangster Benjamin, 'Bugsy', Siegel liet het in 1946 bouwen. Bond is onderweg naar het Tiara 

5.. Fleming (1991) 19. 
6.. Idem. 78. 
7.. Idem. 96-105. 
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hotel-casinoo van Jack Spang, voor zijn salaris. Hij denkt na over de architectuur van de casi-
no's.. Hij herkent hierin een nieuwe stroming en doopt deze de Vergulde muizeval'. 

Err zijn maar twee ingangen, een vanaf de straat en een vanaf de hotelkamers en het zwembad. 
Alss men eenmaal binnen is, of men nu een krant of sigaretten wil kopen in de kiosk, iets wil eten 
off drinken in de restaurants, zijn haar wil laten knippen, zich wil laten masseren in de Health 
Club,Club, of alleen maar naar het toilet wil, er is geen andere weg waarlangs men zijn doel bereikt 
dann via de rijen gokautomaten en goktafels (...) Maar, peinst Bond, de gokkers staan daar en 
trekkenn aan de handels alsof zij een hekel hebben aan wat zij doen (...) Het zijn, zoals de taxi-
chauffeurr heeft gezegd, meest vrouwen, oudere vrouwen van het type welvarende huisvrouw, 
enn zij staan in drommen bij de apparaten als kippen in een legbatterij. Zij doen Bond denken 
aann de honden van Pavlov die kwijlden bij het geluid van de bel, ook als die geen eten bracht. 
Aann de black-jack tafels gaat het volgens Bond weinig anders toe. 'Er wordt niet gepraat, behal-
vee wanneer een van de spelers uit beleefdheid iets te drinken besteld of sigaretten koopt bij een 
vann de meisjes in zwartzijden pyama's die op het middenpad rondlopen. Vanaf dat middenpad 
wordtt ook de voortgang van het spel bewaakt door ruige opzichters met lynx-ogen en pistolen in 
hunn koppel. Het spel wordt snel en geroutiniseerd gespeeld en is saai. Het is even saai en me-
chanischh als het spel van de automaten.'8 

Alduss beschrijft Bond het casino als een nieuwe vorm van massavermaak. Zijn beschrijving 
bevatt stereotype verdachtmakingen over kansspelen en criminaliteit. Het spel wordt bedrieglijk 
legaall aangeboden aan een groot publiek. Ondernemende criminelen buiten de speelversla-
vingg schaamteloos uit. 

Bondd schetst dit beeld van de werkelijkheid vanuit een andere verhaalpositie dan het in 
dee voorgaande paragraaf omschreven beeld van zijn dubbelspel. Hij staat nu buiten de spel-
praktijk,, en identificeert zich met de lezer of toeschouwer. Het kansspel is in dezelfde bewe-
gingg van een middel tot een doelwit voor Bond geworden. In zijn beschrijving van het gokwe-
zenn reduceert Bond het kansspel tot een domein van criminelen en de spelers tot kansloze 
slachtoffers. . 

Dee associatie tussen kansspelen en criminaliteit in het Las Vegas van Bond lijkt niet ver af te 
staann van de werkelijke casinogeschiedenis in de VS. Daar worden in Nevada in 1931 legale 
casino'ss mogelijk. De in Diamonds are Forever aangehaalde, naar de voorzitter van deze 
commissiee genoemde, Kefauver Crime Committee Hearings (1950/51) - een van de eerste 
rechtstreekss op de televisie uitgezonden verhoren - luiden het offensief van de federale over-
heidd tegen de georganiseerde misdaad bij kansspelen in. De exploitatie van kansspelen, naast 
dee casino's ook de number lotteries, bookmaking en slot machines, zou rechtstreeks of indirect 
inn handen van criminelen zijn. De Amerikaanse mafia zou na de opheffing van 'de droogleg-
ging'' in de kansspelen een nieuwe en lucratieve markt hebben gevonden. De kansspelindu-
striee zou sterk met de Amerikaanse samenleving verweven zijn door de corrumpering van 
vakbonden,, politie en politiek, en door investeringen van gokgelden in toeleverende bedrijfs-
takkenn (bouwbedrijven, banken, toerisme, het telefoon- en telegraafwezen) en andere winst-
gevendee en meer rechtmatige takken van handel en industrie. Een van de resulaten van de 

8.. Idem. 113-116. 
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commissiee Kefauver is dat de casino's onder toezicht komen te staan van publieke 
diensten,, in eerste instantie een specifieke belastingdienst (1955) en later een meer algemene 
GamingGaming Commission (1959). 

Inn House of Cards (1978) reconstrueert Jerome Skolnick deze casinogeschiedenis.9 

Skolnickk beschrijft de opkomst van, en vooral de ontwikkeling van zelfstandige regule-
ringsorganenn voor, de casino's van Nevada gedurende de jaren zestig en zeventig. Zijn studie 
valtt te lezen als de weergave van een strijd tussen ondernemers en het wettige gezag, waarbij 
eenn zuivere exploitatie van het spel de inzet vormt. Skolnick benadrukt hoe ongelijk aanvanke-
lijkk de krachtverhoudingen zijn, en hoe moeizaam de betrekkingen blijven als de mogelijkhe-
denn en bevoegdheden van de toezichthouders aanzienlijk toenemen. 

Dee antecedenten van vergunninghouders en leidinggevend personeel laten zich bij-
voorbeeldd moeilijk natrekken, evenals de verborgen belangen van de investeerders op de 
achtergrond.. En ook al neemt het toezicht toe, dan nog is dit altijd aan grenzen gebonden. Een 
sluitendee bewijsvoering voor malversaties blijkt bovendien lastig. Dit komt naar voren bij de 
kernproblemenn van belastingontduiking en het afromen van winsten. De aanwijzingen hiervoor 
zijn,, via omstreden opsporingsmethoden (zoals infiltreren en afluisteren), midden jaren zestig 
inn Las Vegas overduidelijk. Toch komt het slechts in één geval tot een veroordeling. Ook bij het 
probleemm van de corruptie is sprake van een tweeslachtige verhouding tussen het toezicht en 
dee gokbazen. Een goede bewaking blijft altijd afhankelijk van de vakkundigheid en de integri-
teitt van personen. Ook al zijn die integer dan nog zien zij zich gesteld voor dilemma's. Zonder 
datt er sprake hoeft te zijn van directe omkoping kan belangenverstrengeling het toezicht on-
dermijnen.. Toezichthouders en casinopersoneel hebben niet alleen tegenstrijdige maar ook 
gemeenschappelijkee belangen. 

Volgenss Skofnick nemen het overheidstoezicht en de eerlijkheid van de exploitanten in 
Nevadaa beide toe onder externe druk, vanuit de federale politiek, de FBI en de dreigende 
aantastingg van de toeristenmarkt door een mogelijke beschadiging van het imago; wel merkt 
hijj op dat exploitanten de controle zodanig kunnen manipuleren dat die in hun eigen voordeel 
werkt.. Het vertrouwen van het publieke gezag in gokondernemingen zou vooral toenemen 
doorr onverdachte ondernemers die de markt betreden. Dit blijkt als de excentrieke industrieel 
Howardd Hughes (1905-1976) eind jaren zestig in Las Vegas een dominante marktpositie ver-
werft.. Maar ook dan nog is er de moeilijke grijpbaarheid van fraude bij de exploitatie. Dit kan 
zichh voordoen in alle geledingen van het casinobestel, op het niveau van de overheid, de on-
dernemingg en op de werkvloer; diefstal door het personeel is nooit volledig uit te sluiten. Ten-
slottee kunnen de lessen van Nevada niet voorkomen, in weerwil van het vaste voornemen, dat 
naa de legalisering in 1978 van casino's in Atlantic City zich daar ook mafia-tnvloeden afteke-
nen.. Dit wordt toegeschreven aan een versoepeling van de vestigingsprocedure, door de 
haastt bij de introductie van casino's onder druk van de noodlijdende economie van deze 
stad.10 0 

9.. J.H. Skolnick , House  of  cards.  The legalization  and control  of  casino  gambling,  Little , Brow n and Company , Bos -
ton/Toronto ,, 1978. 
10.. Deze impressi e is voornamelij k gebaseer d op Skolnic k (1978). In All  Right,  Okay,  You Win.  Inside  Las Vegas 
(Seekerr  & Warburg , London , 1992) haalt David Spanie r WE. Roemer {Man Against  The Mob,  New York , 1989) aan 
terr  onderbouwin g van mafia betrokkenhei d bij casino' s in Atlanti c City . Mafia familie s zoude n een verdelin g van Las 
Vegass en Atlanti c City overeengekome n zijn (Spanier , 1992,218-219). 
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Err zijn grote verschillen tussen nationale staten naar de motieven tot legalisering en de 
reguleringg van kansspelen. Maar elk bewind ziet zich, net als in Nevada, op de een of andere 
manierr wel geconfronteerd met criminele invloeden op de exploitatie. Ook in Nederland is dat 
hett geval (zie hoofdstuk 5). Het opzetten van een organisatie voor commerciële kansspelen is 
geenn sinecure. 

2.44 James Bon d 

Err bestaan uiteenlopende opvattingen over de herkomst van James Bond. Hij zou een altere-
goo van Fleming zijn. Ook is beweerd dat Fleming zijn held zou hebben gebaseerd op een 
agentt die hij in de Tweede Wereldoorlog bij de Britse marine-inlichtingendienst had leren ken-
nen.. Maar zouden de avonturen van Bond ook échte avonturen kunnen zijn, en zou Bond ook 
échtt hebben kunnen bestaan? John Pearson vraagt zich dit af in James Bond, the authorized 
biographybiography of 007 (1973).11 Hij neemt afstand van zijn eerder in Spymaker, the life of lan Fle-
mingming (1963) gegeven uitleg van Bond, die autobiografisch was. Pearson schrijft nu zogenaamd 
dee werkelijke geschiedenis van Bond op basis van officiële documenten en interviews. Hij zou 
ditt hebben gedaan in opdracht van de Britse geheime dienst, die een 'klassiek meesterwerk 
vann misleiding' in haar annalen bij zou willen schrijven. 

Hoewell Fleming volgens de 'echte Bond' vaak overdreef berusten alle verhalen op 
waarheid,, stelt Pearson. We leren ook iets over de achtergronden van Bonds fascinatie voor 
hett kansspel. 

Dee jonge Bond proeft voor het eerst van het leven van de hele rijken gedurende een vakantie 
vann Eton college, die hij in Frankrijk doorbrengt in het mondaine milieu van een vriend. En: 'hij 
hieldd wel van de stijl - het luxe appartement, de drankjes, de stijl van kleden, de bedienden en 
dee auto's - vooral de auto's.' Gedurende deze vakantie rijdt Bond voor het eerst in een snelle 
autoo en bezoekt hij voor het eerst een casino, dat van Monte Carlo. Bond wint, vijftien jaar oud, 
5000 franc met roulette. Jaren later, voor zijn eerste opdracht als geheim agent, zou Bond in het 
casinoo van Monte Carlo weerkeren, om een groepje Roemeense valsspelers te ontmaskeren. 
Terr voorbereiding op die missie volgt Bond bij een professionele valsspeler een 'basiscursis in 
hett manipuleren van het spel' (deze ervaring komt hem later van pas in het avontuur dat Fle-
mingg beschrijft in Casino-Royale) (...) De Britse geheime dienst had in James Bond herkend: 
'diee combinatie van durf en uithoudingsvermogen, geheugen en koele zelfbeheersing, waaruit 
grotee gokkers en geheime agenten groeien (...).' 

Bijj deze scherts gaat het mij niet om de letterlijke, genealogische herkomst van Bond - aan-
nemelijkk is dat Bond niet echt heeft bestaan maar een projectie van Fleming is, zoals Andrew 
Lycettt in zijn meer recente en uitvoerige biografie van Fleming stelt.13 Pearson tracht met zijn 
'echtee biografie' verwarring te stichten. Dat hij daarmee de argeloze lezer gemakkelijk op een 
verkeerdd spoor zet onderstreept de verwevenheid van de Bondfictie met de werkelijkheid. 

11.. J. Pearson, James Bond. De geautoriseerde biografie van 007, Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1977 [1973]. 
12.. Pearson (1973) 190-204. 
13.. A Lycett, lan Fleming (1908-1964). The man behind James Bond, WeidenfeW & Nicolson, London, 1995. 
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Voorr een sociologische interpretatie zijn de figuurlijke herkomst van Bond, de 
kwaliteitenn en activiteiten die Fleming aan Bond toedicht, en de sociale functies die de Bond-
fictiee voor het publiek kan hebben van groter belang. Want waarom vindt dit personage, deze 
Mickeyy Mouse voor volwassenen, zoveel weerklank dat er een echte persoon van gemaakt 
kann worden? Wat betekent de verbeelding van het dubbelspel voor de werkelijkheid, voor 
Flemingg zelf en voor het kansspel? De Bondfictie vormt, met andere woorden, niet alleen een 
afgeleidee van maar kan ook richtinggevend zijn voor de werkelijkheid. 

Dee Bondfictie valt te lezen als een eigentijdse variant van Sint Joris die de vuurspu-
wendee draak verslaat en de schone jonkvrouw redt - Fleming zelf heeft op deze gelijkenis ge-
wezen.. Afgemeten aan de historische context van de jaren vijftig en zestig is Bond een held 
vann de Koude Oorlog, een teken van de Britse wereldmacht en van de technologisch geavan-
ceerdee consumptiecultuur; hij maakt een overvloedig gebruik van exclusieve artikelen en zijn 
avonturenn brengen hem naar de meest exotische oorden, die, zeker in zijn tijd, nog buiten het 
bereikk van de doorsnee toerist liggen. Bond valt zo te beschouwen als een gids voor enerzijds 
dee onbereikbare glitter van de internationale jetset en anderzijds de ontoegankelijke onderwe-
reldd van de mafia. Maar deze bouwstenen zeggen meer over het decor dan over de sociale 
functiee van de Bondfictie, die mijns inziens eerder moet worden gezocht in de ritualistische, ka-
rikaturalee omarming van de mannelijke agressie en het geweld (steevast geneutraliseerd door 
dee humor). Zijn rol van geheim agent - bevoegd om te doden - vormt een welhaast perfect alibi 
omm zich als een extravagante schurk te gedragen. 

Voorr Fleming zelf schijnt het schrijven van de Bondverhalen een uitlaatklep, een esca-
pe,pe, te zijn geweest, 'een tegenwicht of antistof tegen zijn hysterische ontsteltenis over het feit 
datt hij op zijn 43ste jaar ging trouwen.'14 Dit zou betekenen dat hij onhaalbare en gevaarlijke 
ambitiess in zichzelf heeft vervangen door het minder riskante fantaseren en schrijven erover. 
Zouu de sociale functie van het dubbelzinnige gokken van Bond niet evenzeer die van een con-
trapuntt bij een beschaafde kansspelindustrie kunnen zijn? 

2.55 De zuiverin g 

Omm het verband tussen de Bondfictie en de werkelijkheid nader vast te kunnen stellen, moeten 
wee dus niet alleen de motieven uit het dubbelspel van Bond vergelijken met die uit de echte 
gokwereld,, zoals afgeleid uit de studie House of Cards (1978) van Skolnick, maar moeten we 
ookk de gevolgen in de beschouwing betrekken (zie figuur 1.1). Bond blijft het kansspel gebrui-
kenn om er zijn tegenstanders mee uit te dagen - tot en met de laatste Bondfilm Goldeneye 
(1995).. Maar in de werkelijkheid verdwijnen steeds meer criminelen van het goktoneel. Uitein-
delijkk resteert voornamelijk de legende, levend gehouden door periodieke incidenten. 

Dee zuivering van de criminele exploitatie van kansspelen illustreer ik in deze paragraaf 
aann de hand van The profession of violence (1985), een biografie van de Britse Kray Twins 
(1933),, mede omdat er via de auteur Pearson een verband ligt met de Bondfictie.15 Terwijl Pe-

14.. Zie I. Fleming, Hoogspel, Bruna, Utrecht, 1964 (vertalingg van Moonraker, 1955). 
15.. J. Pearson, The profession of violence. The rise and fall of the Kray Twins, (Revised and updated edition), Graf-
tonn Books, London, 1989 [1985]. 
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arsonn in zijn biografie van Bond een beeld schetst van de dreigingen die van de criminele on-
denwereldd uitgaan, schetst hij in zijn biografie van de Kray Twins een beeld van de zuivering 
vann de maatschappij van criminelen. 

Dee Kray Twins groeien op in Bethnal Green, East-End, het roemruchte arbei-
derskwartierr van Londen. Na een korte loopbaan als boksers en als leden van een geduchte 
jeugdbendee worden zij tot hun gevangenneming (1968) tot de meest beruchte maar ook ge-
waardeerdee misdadigers van Engeland. Net als de geheime dienst bij Bond gedaan zou heb-
benn ensceneert deze tweeling hun biografie bewust; volgens Pearson schrijft hij hun biografie 
opp verzoek van de Krays, die gecharmeerd zijn van zijn werk over Fleming en Bond. Over het 
verbandd tussen de biografie van Bond en die van de Krays merkt Pearson op: 'I was probably 
hankeringg for a touch of action, a* la Bond (...)' Zijn eerste ontmoeting met de Krays beschrijft 
hijj in termen van Bond. 

Certainlyy the next step in this whole bizarre adventure was extremely Bond. Tickets to London 
weree waiting in my name at Rome International Airport. At Heathrow I was met by a very silent 
ex-heavyweightt boxer who drove me in a silver-grey Mercedes to the Ritz Hotel where a suite 
hadd been booked for me, and at ten o'clock next morning the world of Bond continued. The si-
lentt man in the Mercedes was waiting to drive me to an undisclosed destination in the country 
(..-).1S S 

Inn het veelbeschreven en verfilmde leven van de Krays blijkt dat de beeldvorming voor hen 
zeerr belangrijk is.17 De manier waarop zij met hun imago omgaan is vergelijkbaar met de Ame-
rikaansee mafia, zoals verteld door Mario Puzo en verfilmd door Francis Ford Coppola in het 
eposs The Godfather (1969).18 Dit is niet toevallig omdat de Krays in vergelijkbare omstandighe-
denn verkeren en zich expliciet door het Amerikaanse voorbeeld laten inspireren. In hun ge-
schiedeniss komt pregnant de Januskop, het tweezijdige beeld van een rechtschapen en een 
verdorvenn gezicht, van de misdaad en van het commerciële kansspel naar voren. 

Alss in Engeland de Betting and Gaming Act (1960) casinospelen in clubverband moge-
lijkk maakt, springt de Amerikaanse mafia ook daar in op de exploitatie van kansspelen; het -
meestt luxueuze casino van Londen, de Colony Club in het sjieke West-End, wordt al snel door 
henn beheerd.19 Maar ook de plaatselijke onderwereld verkent deze lucratieve markt. Met name 
dee Krays voegen in 1960 een van de eerste casinoclubs van Londen, Esmeralda's Bam, toe 
aann hun misdaadonderneming, The Firm - later komen zij met de Amerikanen een verdeling 
vann de Londense gokmarkt overeen. 

Esmeralda'ss Bam is in eerste instantie een respectabele nachtclub. De oorspronkelijke 
eigenaarr maakt gebruik van de legale mogelijkheid tot casinospelen. Onder bedreiging doet hij 
zijnn club over aan de Krays. Het casino krijgt vervolgens een belangrijke functie in de uitbouw 
vann The Firm. Voor de Krays is het de meer mondaine variant van het biljarthuis waarmee zij 

16.. Pearson (1989) 8. 
17.. Verfilmd door Peter Medak onder de titel The Krays, 1990. 
18.. M. Puzo, The Godfather, Putnamm Pub Group, 1969. Verfilmd door F.F. Coppola, 1972. Aan de verfilming zijn 
tweee delen toegevoegd, deel II (1974) en deel III (1990). Puzo schreef het script van alle films. 
19.. Skolnick (1978) 337. Skolnick citeert uit My Life in the Mafia van Vincent Teresa, die daarin zijn betrokkenheid bij 
dee Colony Club beschrijft. Zie Middelburg (1988) 119-120. 
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hunn eerste schreden (1953) op het misdaadpad zetten; deze gelegenheden zijn voor 
dee Krays niet alleen van belang vanwege de inkomsten maar hebben ook de functie van ont-
moetingsruimtee voor hun sociale netwerken. Hun belangrijkste bron van inkomsten is in het 
beginn de (horeca) 'protectie', een afpersingsstrategie waarbij criminelen van een horeca-
exploitantt betaling eisen voor vermeende beschermingsdiensten - indien de exploitant niet 
betaaltt zorgen de criminelen zelf voor 'overlast'. De onderneming drijft op een geweldsecono-
miee van terreur, angst, chantage, intimidatie en vergelding, maar is daartoe zeker niet beperkt. 
Thee Firm richt zich op het hele overgangsgebied van illegaliteit tot legaliteit. De Krays houden 
zichh bezig met oplichting maar investeren ook in bonafide zaken, in wedkantoren, tabaks-
zaken,, nachtclubs en restaurants, mede om hun malafide praktijken te maskeren. In hun ex-
pansiestrategiee hinken zij op twee gedachten: enerzijds investeren in respectabele bedrijfstak-
kenn en anderzijds het versterken van het aanzien in, en het snelle geld van, de criminaliteit. 
Datt de Krays geen afstand van hun criminele achtergrond kunnen nemen bespoedigt volgens 
Pearsonn hun ondergang.20 

Inn de onderwereld cultiveren de Krays bewust hun reputatie van meedogenloze gang-
sters.. Aan dit angstbeeld ontlenen zij mede hun macht. Zij staan bekend als onoverwinnelijk, 
alss onaantastbaar voor de wet en als uiterst gewelddadig; ze brengen enkele rivalen wreed om 
hett leven. Tegelijkertijd regisseren de Krays in de bovenwereld een imago gericht op maat-
schappelijkk aanzien en op het werven van steun van het gewone volk en de media. De broers 
zijnn zo ook voor te stellen als moderne stedelijke varianten van de door Hobsbawm (1969) 
omschrevenn Social Bandits, zoals Robin Hood of Jesse James.21 Zij steken de draak met een 
hypocriett en zwak gezag, tarten het strafrecht en betichten dit van klassejustitie. De Krays 
winnenn prestige en sympathie met giften voor goede doelen, door de publiciteit te zoeken en 
doorr zich te afficheren met politici en met sterren uit de sport en showbusiness. Zij worden tot 
eenn legende die zijzelf min of meer bewust in het leven roepen. Maar uiteindelijk resteert van 
dee Krays weinig anders dan deze legende, concludeert Pearson. 

(...)) this enduring notoriety now seems the most interesting thing about the twins and their whole 
criminall career. Their power melted on the day of their arrest and there have been no succes-
sorss to their old erratic empire. Their methods and their crimes seem curiously dated, and it is as 
characterss that their reputations continue to gather interest.22 

Dezee conclusie over de zachte landing van de Krays trekt Pearson niet buiten het besef van 
hunn harde lancering om. Hij stelt dat door culturele en organisatorische veranderingen, mede 
tott stand gekomen in reactie op de Krays, soortgelijke mafiapraktijken zoniet onmogelijk dan 
tochh veel moeilijker zijn geworden. Bij hun vervolging speelt brigadier Nipper Read een hoofd-
rol. rol. 

20.. Pearso n (1989) 314. In geval zij verstandige r met hun vermoge n zouden zijn omgegaa n stel t Pearson : 'Profit s 
woul dd have been enormou s and they woul d have foun d no difficult y investin g oversea s and buildin g up legitimat e 
businesse ss abroad . With power like thi s the twin s coul d easil y have becom e invulnerable . That they did not was due 
entiret yy  to thei r persona l deficiencies . What limite d them was not the law but thei r incompetenc e and instability. ' 
21.. E.J. Hobsbawm , Bandits,  The Trinit y Press , Worcester/London , 1969. 
22.. Pearso n (1989) 317. 
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Policee corruption, inefficiency, and a lack of will that seemed to reach to the very top of Scotland 
Yard,, all played their part in permitting the Krays' long reign of terror and extortion to continue. 
Soo did the mentality and attitudes of the whole area of the old East end on which they preyed. 
Bothh have changed conclusively - largely as a direct result of the Krays' debacle. The police 
methodss pioneered by Nipper Read to beat them are now standard practice. The days are over 
whenn the East End was virtually a 'no go area' in which a gang could 'reign' oblivious of the law. 
Now,, with updated methods of police intelligence, and a decisive willingness to act, the idea of a 
crimee like Ronnie's murder of Cornell continuing so long without investigation is inconceivable. 
Nipperr Read's own verdict on the Krays is simple. 'Today they wouldn't last five minutes."23 

Nipperr Read neemt het aanvankelijk min of meer alleen, als een soort James Bond, tegen de 
Krayy Twins op. 

Inn 1967 zet Scotland Yard een achttal mafia leiders het land uit en begin 1968 worden de 
Krayss gevangen genomen. In dat jaar maakt, bij gebleken ineffectiviteit van de clubstructuur, 
dee Britse wetgever de legale commerciële casino-exploitatie mogelijk onder toezicht van de 
GamingGaming Board of Great Britain. De Britse overheid staat commerciële casino's dus toe in een 
soortt defensieve strategie tegen de georganiseerde misdaad. Dit sluit niet direct en volledig 
allee criminele invloeden en overtredingen uit. Wel komt de casinomarkt onder een steeds ef-
fectieverr overheidstoezicht te staan. De criminoloog David Miers, die tegen 1981 voor het Ver-
enigdd Koninkrijk de balans opmaakt, stelt bijvoorbeeld dat het steeds moeilijker zal worden for 
casinoo management to practice much bending of the rules in the near future'.24 

Overr de terugdringing van de georganiseerde misdaad zijn voor Nevada overeenkom-
stigee conclusies getrokken. In Allright, Okay, You Win (1992), over de ontwikkeling van de ca-
sino'ss van Las Vegas tot een hoogwaardige amusementsindustrie, stelt David Spanier dat de 
mafiaa 'has been driven to the fringes of the gambling business'.25 Hij beroept zich onder meer 
opp een rapport uit 1988 van de FBI voor het Amerikaanse parlement. Daarin staat 'that the 
Mafiaa has been significantly weakened in Las Vegas'.26 En Nicholas Pileggi vertelt in Casino 
(1995),, verfilmd door Martin Scorcese, in detail 'how the mob lost its control of the neon mo-
neymakingg machine it created'.27 Het beruchte verleden wordt zo, net als dat van de Kray 
Twins,, gereduceerd tot een mythe, waarin blijvend een zekere aantrekkelijkheid kan schuilen. 
Spanierr vergelijkt voor wat de mythe betreft de gangster van Las Vegas met de cowboy van 
hett Wilde Westen.28 

23.. Pearso n (1989) 325. 
24.. D. Miers , The Mismanagemen t of casin o gambling' , British  Journal  of  Criminology,  1981, 79-87, 86. 
25.. D. Spanier , All  Fight,  Okay,  You Wn. Inside  Las Vegas,  Seeker & Warburg , London , 1992,215. 
26.. Spanie r (1992) 227. 
27.. N. Pileggi , Casino.  Love  and Honor  in  Las Vegas,  Simon & Schuster , New York , 1995. In deze studi e word t het 
Verlies ''  van de mafia , net zoals in het geval van de Kray Twins , voo r een belangrij k deel toegeschreve n aan onder -
ling ee ruzies en een onprofessionel e houdin g van de betrokkenen , die te veel bleven vasthoude n aan hun criminel e 
levensstijl .. Eén van hen concludeert : 'Everythin g was in place . We were give n paradis e on earth , but we fucke d it all 
up. ''  (idem . 348). 
28.. Spante r (1992) 68. Hij voeg t aan deze vergelijkin g toe: 'Tourists.. . have allway s been fascinate d by the gangster s 
inn thei r midst , halfwar y and half-enrapture d by thei r nefariou s glamour. ' 
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2.66 Een nieuw e spelpositi e 

Bondd heeft, als geheim agent, niets te zoeken in een casino met een van criminaliteit gezui-
verdee exploitatie. De kans om er criminele tegenstanders aan te treffen is per definitie weinig 
groterr dan, bijvoorbeeld, op een kegelbaan of in een eethuis. 

Dezee weinig enerverende situatie wordt in de Bondfictie nooit bereikt. Toch staat het 
ideaall van de zuivere expoitatie er wel in omschreven, zij het in termen van de keerzijde. Pre-
ciess daarin schuilt de betekenis van de Bondfictie voor het moderne kansspel. In de Bondfictie 
komtt het krachtenveld naar voren waarin het commerciële kansspel wordt geëxploiteerd, in de 
vormm van een toezichthouder met een manier van werken die op gespannen voet met de wet 
staat.. Bond, immers, moet om de criminelen te kunnen elimineren zich zelf van criminele me-
thodenn bedienen. In het casino moet Bond zelfs letterlijk met criminelen spelen. Zoals ik eerder 
inn dit hoofdstuk heb onderstreept, impliceert een verzelfstandigde exploitatie van het kansspel 
zuiveree posities van spelers, ondernemers en toezichthouders. In het personage van Bond en 
bijj de criminele exploitanten zijn de onderscheiden spelposities weliswaar herkenbaar maar 
bestaatt er nog een grote overlap tussen deze posities. In het proces van verzelfstandiging 
kristalliserenn de drie spelposities zich verder uit en vallen ze niet langer samen zoals in de 
Bondfictie. . 

Ditt model van een verzelfstandigde exploitatie komt in mijn analyse van de Bondfictie 
naarr voren uit de dubbelstatus van kansspelen, waar het dubbelspel van Bond deel van uit-
maakt.. Voor deze dubbelstatus is liminaliteit een toepasselijk wetenschappelijk begrip. In The 
ritualritual process (1969) definieert Victor Turner 'liminal entities' als 'neither here nor there; they 
aree betwixt and between the positions assigned and arrayed by law, custom, convention, and 
ceremonial'.299 Het gaat om een tussenruimte en overgangsgebied, met kenmerkende symbo-
lenn en een gemeenschap van ingewijden die vorm geven aan een bestaan tussen twee werel-
denn in. Dit gebied is, omdat het naar twee tegenstrijdige werelden verwijst, per definitie ambi-
valent.. Een nieuwe sociale status, waarvan de contouren al opdoemen, wordt nagestreefd 
terwijll van de oudere nog afstand gedaan moet worden, zoals in een rite de passage, waar het 
begripp liminaliteit eerder naar verwees. Het is typisch de status van de adolescent, die geen 
kindd meer is maar ook nog niet volwassen - ook dat typeert James Bond. 

Hett liminele beeld van kansspelen dat ik eerst heb afgeleid uit de Bondfictie, heb ik 
vervolgenss afgezet tegen de werkelijke ontwikkeling van het gokwezen. Voor een nadere in-
terpretatiee van deze vergelijking tussen het verhaal en de werkelijkheid zijn de noties van tus-
senruimtee en van verandering, die in het begrip liminaliteit besloten liggen, cruciaal.30 Ten eer-
stee levert de Bondfictie een min of meer onveranderlijke momentopname uit een episode op. 
Dee Bondfiguur verandert nauwelijks, waardoor wel het concept van Flemings verhalen verou-

29.. V.W. Turner , 77» Ritual  Process.  Structure  and Anti-Structure,  RoutJedg e & Kegan Paul, London , 1969,95. 
30.. Zie V. Turner , From  Ritual  to  Theatre,  PAJ Publications , New York , 1982. In zijn later e werk past Turne r het be-
gripp liminalitei t toe op 'industriël e samenlevingen' , en kent hij er een vernieuwend e werkin g aan toe. Voor 'stamme n 
$amenlevingen \\ in de contex t waarva n hij het begri p liminalitei t heeft gemunt , schree f hij aan liminel e rituelen  (met 
dee daarvoo r kenmerkend e betekenisomkeringen ) overwegen d een behoudend e werkin g toe, zoals in de volgend e 
zinsnede ::  'In triba l societies , HminaWy is often functional.. . tend to compensat e for rigiditie s or unfairnesse s of norma -
tivee structure ' (idem. , 52). 
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dert.. De gevolgen, en ook de achtergronden, van de dubbelstatus van kansspelen blijven bui-
tenn beeld. Zo impliceert de door Bond aangetroffen dubbelstatus reeds de aanwezigheid van 
een,een, weliswaar nog onvolkomen, commerciële exploitatie van kansspelen. De dubbelstatus 
vormtt dan het uitgangspunt voor een strijd over de speelruimte. In de Bondfictie verandert dit 
strijdperkk niet, maar in de werkelijkheid tekent zich wel degelijk een verandering af in de rich-
tingg van een verdere verzelfstandiging van het gokwezen. In die ontwikkeling wordt afstand 
genomenn van de dubbelstatus en krijgen de onderscheiden spelposities meer en meer een 
gezuiverdee vorm. 

Dee zuivering van de criminele exploitatie heb ik met name geïllustreerd aan de hand 
vann Pearsons' analyse van de Kray Twins. De Bondfictie anticipeert op een dergelijke veran-
derlijkheid,, omdat Bond als vertegenwoordiger van het 'goede' het 'kwade' bestrijdt. Alleen, 
ondankss zijn spectaculaire successen slaagt hij daar nooit definitief in. Wel voorkomt hij de ze-
gee van het kwaad, zodat zijn dubbelspel zich in een soort evenwichtstoestand tot in het onein-
digee kan herhalen. 

Tenn tweede biedt de Bondfictie, door de beperking tot de tussenruimte, geen volledig 
enn helder beeld van zowel de onderwereld als de bovenwereld. We krijgen een stevige indruk 
vann het dubbelzinnige bestaan in een liminele zone; daarin spelen de Bondverhalen zich af, 
kunstmatigg afgezonderd van de meer verscheiden en open buitenwereld. Bonds relatie met de 
omgevingg verdwijnt buiten beeld. Over de bovenwereld leren we slechts iets voor zover men 
zichh daar bezighoudt met de bestrijding van criminelen, ofwel door de onderwereld wordt be-
dreigd.. En van de onderwereld krijgen we een omgekeerde en evenzeer beperkte indruk. Voor 
dee rest is de omgeving een decor. Maar de Bondfictie veronderstelt wel degelijk het bestaan 
vann een uitgebreide omgeving, eenvoudigweg doordat Bond voortdurend tussen twee werel-
denn heen en weer pendelt. We krijgen alleen niet te zien dat zich in de bovenwereld bijvoor-
beeldd ook bonafide personen en instanties met de exploitatie van kansspelen bezighouden. 
Wee leren niet de zelfstandige ondernemers, regelgevers en spelers kennen wier belangen 
Bondd als het ware verdedigt. 

Hett beeld van de werkelijkheid in de Bondfictie is dus enerzijds onhistorisch en onvol-
tooidd en anderzijds eenkennig en gesloten. Terwijl door deze selectiviteit de kenmerken van de 
dubbelstatuss scherp voor het voetlicht komen, treedt er een vertekening van de werkelijkheid 
op.. Er wordt een afstand geschapen tussen het verhaal en de werkelijkheid die in de loop van 
dee tijd toe kan nemen. Op deze beperkingen wijs ik hier niet om kritiek op de Bondfictie te leve-
ren.. Eerder moet worden bedacht dat een sjabloonmatige voorstelling tot de alledaagse gang 
vann zaken behoort.31 De werkelijkheid van het beeld is een werkelijkheid an sich, die bepaalde 
enn nader te onderzoeken grondslagen en gevolgen heeft. 

Dee mythe 
Nuu ik het verschil tussen het dubbelzinnige beeld uit de Bondftnctie en de werkelijke toestand 

31.. Zie P. Bourdieu , Outline  of  a Theory  of  Practice,  Cambridg e Universit y Press , 1977,106. Het analysere n van so-
cial ee systemen , onafhankelij k van de alledaags e gang van zaken, is mogelij k in de bevoorrecht e positi e van de on-
derzoeker ,, die er onder meer tijd en geld , de deskundighei d en de hulpmiddele n voor heeft . Bourdie u wijs t er op dat 
eenn socioloo g hierdoo r de vergissin g kan begaan aan het systee m dat hij analyseer t eigen maatstave n tot repre -
sentati ee op te dringen , in plaats van zich eerst af te vragen hoe het kan dat binne n dat systee m andere , noodzakelij k 
beperkt ee en partijdige , voorstellinge n van de werkelijkhei d gegeve n worden . 
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vann kansspelen nauwkeurig heb omschreven met het begrip liminaliteit, rest de vraag 
naarr de sociale functie die het vertekende beeld uit de Bondfictie kan hebben. 

Mett de vraag naar de verhouding tussen het verhaal en de werkelijkheid betreden we 
hett terrein van de mythevorming, zoals met name omschreven door Roland Barthes.32 Barthes 
steltt dat een mythe de oorspronkelijke betekeniselementen niet verandert, maar wel vervormt, 
doorr ze in een ander betekeniskader op te nemen. Dit is min of meer zoals een willekeurig be-
richtricht tot 'nieuws' wordt door de opname in een nieuwsbericht, of zoals het kansspel wordt 'ge-
romantiseerd'' door de opname in een roman. De boodschap van het oudere verhaal wordt ge-
reduceerdd tot een instrument van het nieuwe. 'De mythe verbergt niets: de functie ervan is te 
vervormen,, niet te doen verdwijnen,' benadrukt Barthes.33 

Maarr de mythe kan zo wel een aan de werkelijkheid tegengestelde betekenis schep-
pen.. Want wanneer selectief uit de criminogene facetten van kansspelen, in een pars pro toto, 
eenn totaalbeeld van kansspelen wordt geschapen, zoals in de Bondfictie, ontwikkelt de werke-
lijkheidd zich tegengesteld aan de voorstelling die er, analoog aan de natuurkundige hoofdwet 
ACTIEE = REACTIE, van gemaakt wordt. De Bondfictie bevestigt dan juist wat Bond evident 
lijktt te bestrijden. Wat we te zien krijgen is precies dat wat in de werkelijkheid minder zichtbaar 
wordt.. De mythe verscherpt en vergroot het verschil. De diepere boodschap is dat we een les 
krijgenn over wat nu juist niet in beeld verschijnt maar als vanzelfsprekend wordt aangenomen. 
Alss Bond met criminelen speelt, of hen te lijf gaat, leren de lezers en kijkers onwillekeurig zelf 
dergelijkee situaties te vermijden en een minder gevaarlijke oplossing te zoeken. Voor het kans-
spell is de constructie van een nieuwe norm in het geding: de zuivere exploitatie van het spel 
doorr zelfstandige ondernemers onder toezicht van ambtenaren. Deze norm wordt met de be-
strijdingg van criminaliteit nagestreefd. 

Zoo bezien houdt de associatie van kansspelen en criminaliteit, in de mythe van Bond, 
inn dat deze associatie weliswaar een zekere geldigheid heeft maar dat de werkelijkheid zich 
richtricht op de dissociatie van kansspelen en criminaliteit. Vandaar dat Mario Puzo, een hartstoch-
telijkk gokker, in Inside Las Vegas (1976) 'na vijftien jaar scherp opletten en proberen uit te vo-
gelenn hoe de casino's hun gasten zouden kunnen tillen, tegen wil en dank tot de conclusie 
[komt]] dat de casino's van Las Vegas eertijk zijn en dat misschien voor het eerst in de ge-
schiedeniss van de beschaving speekjelegenheden rechtdoorzee geëxploiteerd worden.'34 

Hierbijj moet wel worden opgemerkt dat Puzo deze conclusie trekt vanuit het standpunt van de 
speler,, terwijl de historisch malafide exploitatie in Las Vegas vooral het afromen van winsten 
doorr ondernemers betrof. 

Bijj de exploitatie van kansspelen betrokken personen en instanties hebben doorgaans 
eenn belang bij een selectieve (oprechte of valse, goede of slechte, positieve of negatieve, etc.) 
voorstellingg van zaken. Te begrijpen valt dat de belangenstrijd om de verzelfstandiging van 
kansspelenn gepaard gaat met een 'beeldenstrijd'. Eenzijdige voorstellingen van de malafide 
kantt van kansspelen worden gepareerd met even eenzijdige voorstellingen van de bonafide 
kant.. Een voorbeeld is de standaardreactie van ondernemers op associaties met criminaliteit. 
OvfcJJ Demaris parafraseert hun reactie in The Vegas Legacy (1983) als volgt: The vicious pro-

32.. R. Barthes , Mythologieën,  Amsterdam , De Arbeiderspers , 1975 [1957]. 
33.. Barthe s (1975) 263. 
34.. M. Puzo, Las Vegas.  Bekentenissen  van een gokker,  Van Holkem a & Warendorf , Bussum , 1979 [1976] , 81-82. 



Ê22 JAMES BOND 

pagandaa that the so-called Mafia was skimming gambling profits is curtly dismissed as ancient 
history.. Part of the gambling mecca's mythology. To use the favorite cliché of the publicists, the 
townn was clean as a whistle'.39 Een meer serieuze variant van dit standpunt is te vinden bij 
economenn die fraude bij de exploitatie van kansspelen beschouwen als 'onvolkomenheden 
vann de markt'.36 

Dee mythe van criminaliteit roept zo een 'tegenmythe' op over de bonafide exploitatie 
vann kansspelen. Deze tegenmythe krijgt onder meer vorm in vakbladen, in het vooraanstaande 
GamingGaming & Wagering Business (1979) bijvoorbeeld, of in biografieën van Amerikaanse gok-
magnatenn als William Fisk Harrah, Dan Laughlin, Howard Huges, Kirk Kerkorian, Steve Wynn 
off Donald Trump. De tegenmythe brengt een ode aan het succes van hun ondernemingen. Zij 
distantiërenn zich nadrukkelijk van de gokmafia, van Benjamin (Bugsy) Siegel, Dino Cellini, 
Frankk Costello, Charles (Lucky) Luciano of Meyer Lansky. 

Mett name William Fisk (Bill) Harrah is voor de casino's van Nevada legendarisch. In de 
crisisjarenn dertig begint hij in Californië met een eenvoudige bingo parior. In 1942 opent hij in 
Renoo een casino. Als een van de eersten maakt Harrah een casino toegankelijk voor een 
breedd publiek. In Reno geeft hij vorm aan het casino als een eerlijke onderneming met een 
professionelee aanpak. Harrah wordt wel beschouwd als grondlegger van het moderne casino 
concept;; zijn aanpak vindt alom navolging. In zijn uitvoerige biografie, The Life and Times of a 
GamblingGambling Magnate (1982), stelt Leon Mandel Harrah's pionierswerk op een lijn met dat van 
Henryy Ford. 

Ass Henry Ford changed the way America spends its leisure time - not by inventing the automo-
bilee but by industrializing its production - Bill Harrah's legacy is a change of the same kind, per-
hapss even of the same magnitude. Ford's assembly line was Harrah's procedure book, Day 
Report,, and every morning profit and loss statement. Ford's $5-a-day wage was a precursor of 
Harrah'ss employee paternalism; the Ford 'sociology" department was the model for Harrah's 
'grievancee committee'. If Ford put the nation in Model Ts and made the middle class mobile, 
Harrah,, the second largest user of buses behind the military, introduced lower income blacks 
andd Hispanics into a social arena where they had not been welcome before. 

Bijj de opzet van zijn casino in Reno maakt Harrah onder meer gebruik van wetenschappelijk 
onderzoekk om zijn doelgroep en marktstrategie te bepalen. Hij onderbouwt zijn vermoeden dat 
ouderenn en lagere inkomensklassen zonder auto een gat in de markt zijn. Hij stelt busdiensten 
inn naar meer dan dertig steden in de wijde omtrek. Voor het eerst krijgt een casino een open 
pui.. Wat zich binnen afspeelt is vanaf de straat zichtbaar, want Harrah heeft 'niets te verber-
gen'.. Bij gelegenheid van de introductie van zijn firma op de beurs benadrukt hij zijn zuivere 

35.. O. Demaris , The Vegas Legacy,  Dell, New York , 1984,12. 
36.. Zie W. Eadington , 'Economi c Perception s of Gamblin g Behavior , Journal  of  Gambling  Behaviour,  1987,264-273. 
Dee kwalificati e 'onvolkomenhede n van de markt ' komt naar voren wannee r kansspele n worde n afgezet tegen het 
neoklassiek ee mode l van de markteconomie . In dit model word t veronderstel d dat ondernemer s in onderling e compe -
titi ee op gron d van rationel e beslissinge n hun wins t maximaliseren , en dat consumente n hetzelfd e doen met hun sub-
jectiev ee nut . De afstemmin g tusse n vraag en aanbod word t geach t tot stand te komen via het marktmechanism e op 
basi ss  van (prijsinformatie . Criminee l ondernemerschap , met misleidin g en geweld , staat hierme e eviden t op ge-
spanne nn voet . 

37.. L. Mandel , William  Fisk  Harrah.  The Life  and Times  of  a Gambling  Magnate,  Doubleday , New York , 1982, ». 
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bedoelingen:: 'If the company was traded (...) on the New York Stock Exchange, it 
mustt be clean and healthy as General Food'. 

Hett hoeft geen betoog dat een naar de inhoud vrijwel identiek bedrijf naar de vorm vol-
strektt het tegendeel is van Bonds door criminelen gedreven 'vergulde muizeval'. Voor de ana-
lysee is de vraag wie gelijk heeft met een bepaalde voorstelling van zaken minder relevant dan 
dee vraag wie er gelijk krijgt. 

2.77 Verzelfstandigin g en criminaliserin g 

Inn dit hoofdstuk is de verbeelding van criminaliteit bij de exploitatie van kansspelen besproken. 
Aann de hand van de Bondfictie, geplaatst in relatie tot de werkelijkheid, heb ik het idee van een 
verzelfstandigdee spelondernemer naar voren gebracht. Deze ondernemer is wel onder toezicht 
gesteld.. De criminele exploitant vormt een probleem dat inherent aan de commerciële exploi-
tatiee van kansspelen is. Dit probleem wordt veroorzaakt door het feit dat een gokondememer 
inn de verleiding kan komen om van twee walletjes te eten: de ondernemer kan verdienen aan 
dee organisatie van het spel, maar kan ook aan het spel verdienen door te stelen van de speler 
off van de toezichthouder. Naarmate een gokondememing zich tot de organisatie van het 
kansspell beperkt is sprake van een verzelfstandigde onderneming. Kenmerkend daarvoor is 
dee ontwikkeling van twee afzonderlijke spelposities: die van de ondernemer en de regelgever; 
beidee onderscheiden zich weer van de speler. Bij deze verzelfstandiging van de exploitatie 
staatt de terugdringing van criminaliteit centraal. 

Dee Bondfictie biedt geen, zeker geen wetenschappelijke (anti-)analyse van de verzelf-
standigingg van de spelexploitatie, maar verdient wel serieuze aandacht. Want Fleming maakt 
inn de Bondfictie het ideaal van een zuivere exploitatie van het kansspel op een onverwachte en 
vanzelfsprekendee manier voor een breed publiek toegankelijk. Met zijn voorstelling van de 
keerzijdenn van gokondememingen bevordert hij de bekendheid met de problematiek die sa-
mengaatt met de exploitatie van kansspelen. Hij doet dit door een leerzame en vermakelijke 
confrontatiee van een (geheim) agent - een hoeder van het staatsbelang - met de spelpraktijk te 
tonen.. Dat levert een tegenstrijdige situatie op: een toezichthouder die met criminele onderne-
merss moet spelen om hen uit te kunnen schakelen. De verzelfstandigde exploitatie, waarbij 
beidenn zich uit het spel terugtrekken, biedt een oplossing voor deze precaire situatie. 

Hett personage van Bond, zo valt af te leiden uit mijn analyse van het kansspel in de 
Bondfictiee en uit Pearsons biografie van de 'echte James Bond', zit volledig gevangen in het 
criminelee beeld van kansspelen. Voor de auteur Fleming, wanneer hij zijn werk plaatst in de 
contextt van zijn eigen bestaan, is deze eenzijdige voorstelling van het gokwezen eerder een 
uitlaatklep,, een mogelijkheid om te ontsnappen aan de sleur van alledag. Voor de toeschou-
wer,, die het beeld van kansspelen uit de Bondfictie in een breder sociaal en historisch verband 
kann plaatsen, krijgt het criminele beeld van kansspelen het karakter van de waarschuwing voor 
eenn mogelijk gevaar. Deze keerzijde van de commerciële spelonderneming wordt tot een anti-
thesee bij de werkelijke ontwikkeling, naarmate het gokwezen verder verzelfstandigt en zich van 
hett criminele beeld distantieert. Het criminele beeld wordt tot een mythe die op de toeschou-
werr een vervreemdend effect kan hebben. Met name Pearson wijst hier in zijn biografie van de 
Britsee Kray Twins op. Pearson laat immers zien hoe culturele en organisatorische veranderin-
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genn hun criminele praktijken steeds moeilijker maakten, en dat van hun misdaden uiteindelijk 
alleenn de mythe resteert. Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat iedereen de Bondfictie als dub-
belzinnigg zal ervaren. Aangetoond is wel dat de mythologische structuur - die een tweezijdige 
interpretatieruimtee schept - voor de associatie tussen kansspelen en criminaliteit in de sa-
menlevingg nadrukkelijk aanwezig is. 

Bijj deze analyse is het mij minder te doen om de betekenis van kansspelen voor crimi-
naliteit,, om de vraag naar de beweegredenen voor of de mate van overtredingen bij de exploi-
tatiee van kansspelen. Het gaat om de sociologische vraag: wat heeft de criminalisering van 
kansspelenn voor effect op de constructie van het gokcomplex? Twee complementaire perspec-
tievenn vragen dan de aandacht, achtereenvolgens de 'parasitaire'- en de 'slachtofferioze' mis-
daad. . 

Hett perspectief van de parasitaire criminaliteit sluit direct aan op het Itminele dubbel-
spell van Bond, dat zich in termen van het model voor een verzelfstandigde spelexploitatie op 
hett primitieve pot- of profijtspel richt (zie figuur 1.2). Van een zuiver, van het potspel onder-
scheiden,, bankspel is nog geen sprake. Het parasitaire perspectief wordt geformuleerd vanuit 
hett standpunt van de slachtoffers. Van de criminelen gaat een rechtstreekse bedreiging uit, 
zoalss in de visie van de commissie Kefauver op de mafia, in Skolnicks studie House of Cards 
(1978)) of bij het criminele gedrag van de Kray Twins. De criminelen hebben een ondermij-
nendee invloed op het spel en op de omringende samenleving. Zij manipuleren het spel, be-
driegenn en buiten spelers uit, kopen politieagenten om, ontduiken de belasting en slachten el-
kaarr soms letterlijk af. Het bezwaar treft niet zozeer het kansspel alswel de criminele exploi-
tant,tant, die zich te veel en te direct met het spel en met de regels bemoeit. Wanneer het daad-
werkelijkk tot uitsluiting van criminaliteit komt is dit een succes voor het wettige gezag, en ver-
mindertt de betekenis van kansspelen voor criminaliteit. 

Hett perspectief van de slachtofferioze misdaad gaat uit van het geavanceerde bank- of 
surplusspel,, waarbij de ondernemers en toezichthouders zich juist distantiëren van het potspel 
derr spelers. Dit perspectief sluit aan bij een van criminaliteit gezuiverd gokwezen, waarop de 
toepassingg van het criminele beeld als onrechtvaardig kan worden ervaren. Het wordt gefor-
muleerdd vanuit het standpunt van de dader. De exploitant verschijnt als een 'gewone', aan een 
marktbehoeftee tegemoetkomende ondernemer, die tot crimineel bestempeld en tot de onder-
wereldd veroordeeld is door de illegale status van het spel. Het bezwaar richt zich op het spei 
enn pas daarna op de ondernemer. De politie bestrijdt de ondernemer omdat het spel niet wordt 
aanvaard.. Wanneer het tot legalisering van kansspelen komt is dit een succes voor de onder-
nemendee 'criminelen', en wordt het kansspel voor de economie tot een vrije markt. Deze visie 
opp criminaliteit is met name uitgewerkt door E.M. Schur in Crimes without victims (1965), 
hoofdzakelijkk in het kader van abortus, homosexualiteit en drugs, maar hij acht ook prostitutie 
enn kansspelen goede voorbeelden.38 In al deze gevallen zou het gaan om ruilsituaties van 
'stronglyy demanded but legally proscribed goods or services', en de misdaden worden niet zo-
zeerr begaan tegen personen of goederen alswel tegen de 'overheid' en de 'publieke moraal'.99 

38.. E. Schur. Crimes WK/jotrf Victims. Deviant Behavior and Public Policy, Prentice-Hall, Englewood CWfe N.J., 

1965,174-175. . 
39.. Schur (1965) 169-170. 
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Eenzelfdee invalshoek brengt P. Reuter naar voren in Disorganized crime (1983).40 In 
datt boek analyseert hij onderr meer de number lotteries en het bookmaking eind jaren zeventig 
inn New York. Hoewel het juridisch gesproken om illegale ondernemingen gaat, zouden de on-
dernemerss zich onderling en in de omgang met klanten eerlijk gedragen. 

Dezee twee criminologische perspectieven kennen economische pendanten. De para-
sitairee criminaliteit verhoudt zich tot de theorie van het 'algemeen belang', waarin regulering 
vann de economie wordt voorgesteld als ter bescherming van de maatschappij, zoals de slacht-
offerlozee misdaad zich verhoudt tot de theorie van de 'inkapseling', die stelt dat de overheid 
juistt de belangen van het kapitaal ondersteunt.41 Dit onderstreept dat het bij de bestrijding van 
criminaliteitt tegelijk om de vestiging van een nieuwe markt gaat. Beide invalshoeken echter, in 
criminologischee of in economische termen geformuleerd, hebben onvoldoende aandacht voor 
socialee verandering wanneer de gevolgen van de analyse buiten beschouwing blijven. Beide 
analysess roepen immers op tot interventies in de status quo, waardoor de spelpraktijk kan ver-
anderen.. Het perspectief van de parasitaire criminaliteit impliceert de uitschakeling van crimi-
nelen,, dan wel hun omvorming tot of vervanging door zuivere, zich tot het bankspel beperken-
dee ondernemers. In het perspectief van de slachtofferloze misdaad is de interventie gericht op 
dee status van het spel, op de maatschappelijke acceptatie en legalisatie van het bankspel. 

Uitt de Bondfictie valt op deze manieren af te leiden - en de oppervlakkige toeschouwer 
leertt dit als vanzelf - dat voor de verwerkelijking van het ideaal van de zuivere exploitatie vol-
daann moet zijn aan de bindende voorwaarden van het bankspel: het vermijden van recht-
streeksee inmenging door de ondernemer in het spel in combinatie met de betaling van een ge-
deeltee van het surplus aan de regelgever. De bedrijfsvoering van de ondernemer is dan onaf-
hankelijkk van het spelverioop. De visie op kansspelen als slachtofferloze misdaad, zoals met 
namee omschreven door Schur, veronderstelt op voorhand het zuivere spel, wat, getuige Ja-
mess Bond, niet vanzelfsprekend is. In zekere zin geeft het parasitaire perspectief van Bond de 
noodzaakk aan van een verzelfstandigde exploitatie, terwijl het perspectief van de slachtofferlo-
zee misdaad een gevolg van deze verzelfstandiging belicht: de criminaliteit die ontstaat doordat 
eenn zuivere expoitatie (nog) niet wettelijk aanvaard is. 

Aann de hand van de Bondfictie heb ik in dit hoofdstuk de vraag naar de verbeelding van crimi-
naliteitt bij de exploitatie van kansspelen beantwoord. Het antwoord luidt, dat de verbeeldings-
wereldd een tweezijdige interpretatieruimte kent: het beeld van criminaliteit is realiteit óf mythe. 
Inn het laatste geval spreken criminologen doorgaans van 'slachtofferloze misdaad'. Dit maakt 
datt in het gokcomplex niet zonder meer valt te zeggen welke van deze tegenstrijdige interpre-

40.. P. Reuter , Disorganized  crime.  Illegal  markets  and the mafia,  MIT Press , Cambridg e Mass. , 1983. 
41.. Zie A.N. Cabot , R.J. Schuetz , 'An Economi c View of the Nevada Gaming Licensin g Process' , in: W.R. Eadington , 
JJ  A Corneliu s (eds.) , Gambling  and Public  Policy:  International  Perspectives,  Universit y of Nevada, Reno, 1991, 
123-154.. In dit artike l word t geprobeer d om de beid e genoemd e economisch e perspectieve n op de casino' s in Ne-
vadaa toe te passen . 
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tatiess op criminele situaties van toepassing is. Beide interpretaties bevestigen evenwel het 
ideee van de verzelfstandigde spelondememing. Het verbeeldingsvraagstuk van de gokproble-
matiek,, de eerste hoofdvraag van deze studie, is hiermee gedeeltelijk beantwoord. In het vol-
gendee hoofdstuk completeer ik de beantwoording van dit vraagstuk met het probleem van de 
speell verslaving. 



Hoofdstu kk 3 
DOSTOJEVSKII EN FREUD 

3.11 Inleidin g 

DeDe Speler (1866) van Fjodor M. Dostojevski (1821-1881) is algemeen erkend als een onover-
troffenn weergave van gokverslaving.1 De roman is gebaseerd op Dostpjevski's eigen ervarin-
genn met roulette. Vrijwel iedere studie naar kansspelen wijst op deze geschiedenis; daarnaast 
iss De Speler het onderwerp van een aantal films en van een opera (van Prokofiev). 

Gezienn de overeenstemming over het klassieke karakter van De Speler is het opmer-
kelijkk dat interpretaties van gokverslaving sterk kunnen verschillen van Dostojevski's uitleg. Zo 
gaatt Freud (1928) in op Dostojevski's spel, waarbij hij het beeld oproept van de hopeloos 
dwangmatigee speler.2 Maar wat Freud een 'pathologische passie' noemt legt Dostojevski uit 
alss een begrijpelijke reactie op gebrekkige levensomstandigheden. Dit verschil tussen de inter-
pretatiess van Dostojevski en Freud beschouw ik als een sociaal gegeven. Mijn belangstelling 
gaatt uit naar de achtergronden en gevolgen van uiteenlopende opvattingen. Ik ben niet zozeer 
geïnteresseerdd in wie er gelijk heeft alswel in de aard van de interpretaties. Wat is het verschil 
tussenn de interpretaties van Dostojevski en Freud precies? En hoe is dit verschil tot stand ge-
bracht? ? 

Dee problematiek van de verslaving kent twee gezichten, net als die van de criminaliteit 
(ziee hoofdstuk 2). En net als criminaliteit hangt gokverslaving nauw samen met de verzelfstan-
digingg van kansspelen. Nu staat echter niet de ondernemer maar de speler centraal. De com-
mercialiseringg en de verspreiding van kansspelen over publieksgroepen, zo is mijn redenering, 
steltt nieuwe eisen aan de betekenisgeving bij het spel. Met de verzelfstandiging van de spel-
positiee van de speler ontstaat het, met name door Johan Huizinga in Homo Ludens (1938) 
omschreven,, ideaal van het 'zuivere' of 'intrinsieke' spel.3 De speler speelt het spel dan uit-
sluitendd 'om het spel zelf. Dit ideaal, dat vergelijkbaar is met het l'art pour l'art van de kunst, 
maaktt teksten over het spel zoals van Dostojevski en Freud voorstelbaar. In Les regies de l'art 
(1992)) leidt Bourdieu zijn analyse van de opkomst van het literaire veld in aan de hand van de 
romann {-'Education sentimentale (1869) van Gustave Flaubert.4 Mijn analyse van Dostojevski's 
spell is verwant aan Bourdieu's analyse van Flauberts literaire arbeid. 

Eerstt ga ik na hoe Freud uit Dostojevski de mythe van de geestelijke verslaving schept. 

1.. F.M. Dostojevski , De Spe/er (1866). Ik verwij s naar de vertalin g van Nico Scheepmaker , Utrecht/Antwerpen , uitge -
veri jj  Veen, 1983. 
2.. S. Freud (1928) 'Dostoevsk y and Parricide' , in: James Strache y (ed.), The Standard  Edition  o/th e Complete  Psy-
chologicalchological  Works  of  Sigmund  Freud,  Volume  XXI (1927-1931), Hogart h Press , Toronto . 1961,177-194. Dit essay is 
ookk opgenome n in: J. Hailkfa y and P. Fulle r (eds.) , 77» Psychology  of  Gambling,  Alle n Lane, London , 1974, 157-
174. . 
3.. J. Huizinga , Homo  ludens.  Proeve  eener  bepaling  van het  spelelement  der  cultuur,  H.D. Tjeenk Willink , Haarlem , 
1938. . 
4.. P. Bourdieu , De regels  van de kunst.  Wording  en structuur  van het  literaire  veld,  Van Gennep , Amsterdam , 1994 
[1992];;  Zie A. de Swaan, 'Kwalitei t is klasse' , in: Perron  Nederland,  Meulenhof , Amsterdam , 1991,59-92 [1985]. 



68 8 DOSTOJEVSKII EN FREUD 

Daarnaa breng ik aan de hand van Dostojevski's ervaringen en zijn roman De Speler naar vo-
renn hoe het spel van Dostojevski begrepen kan worden. Vervolgens ga ik in op het verzelfstan-
digdee spel. Freud heeft een bijdrage geleverd aan de psychologisering van dit spelbegrip, door 
tee benadrukken dat het spel gevrijwaard moet zijn van onbeheerste psychische drijfveren. 
Dostojevski'ss werk ontleent betekenis aan zijn herkenning en verbeelding van dit spelbegrip. 
Beidenn leverden hun bijdrage door in een anti-analyse de keerzijde van de wenselijke situatie 
tee schetsen. In dit opzicht stemt mijn analyse van Dostojevski overeen met die van James 
Bond. . 

3.22 Sigmun d Freud 

Inn zijn psychoanalyse van Dostojevski, in het essay Dostojevski and Parricide (1928), ziet 
Freudd aanleiding om uit te wijden over speelverslaving.5 Hij beschouwt deze verslaving als 
eenn vervanging van masturbatie, 'the primal addiction'. Freud legt Dostojevski's neurosen, zijn 
schuldgevoelens,, zijn epileptische toevallen, zijn jaloezie, zijn vaderlandsliefde en eerbied voor 
Tsaarr Alexander II, alsmede zijn gokverslaving, uit als een gevolg van een onopgelost Oedipus 
complex,, een onbewuste wens tot zelfkastijding en vadermoord. 

Freudd blijft van de samenhang tussen masturbatie en gokverslaving overtuigd, al geeft 
hijj in antwoord op een kritiek toe het verband niet overtuigend te hebben gelegd.6 Anderen, 
zoalss Bergler in The Psychology of Gambling (1958), verkennen dit traject verder.7 Er zijn 
meerderee psychoanalytische varianten en nuances van gokverslaving uitgedokterd waarvan 
Freudd er slechts één geeft (naast onanie: anale regressie, het orakel als surrogaat voor een 
vaderfiguur,, kinderlijke megalomanie, psychisch masochisme, de pecunia = faeces analogie, 
hett kansspel als wereldlijke pendant van de 'religieuze neurose'). De vraag naar de beste psy-
choanalytischee uitleg van gokverslaving is hier niet aan de orde. Ter discussie staat ook niet 
dee psychoanalytische benadering van kansspelen; psychologen beschouwen deze benadering 
zoo niet als achterhaald dan toch als te eenzijdig en beperkt.8 

Hett gaat niet om de verhouding van Freud tot de psychologie maar om zijn verhouding 
tott Dostojevski's interpretatie. En niet het omstreden resultaat van zijn analyse staat ter dis-
cussiee maar het breed gedeelde uitgangspunt ervan. Ter discussie staat Freuds aanname dat 
hett speelgedrag van Dostojevski een irrationele en dwangmatige fixatie op het spel inhoudt. 

Freudd legt het verband tussen Dostojevski en een speelneurose met een verrassende 
eenvoudd die mager afsteekt tegen de uitvoerige analyse van de persoonlijkheid van Dostojev-
ski.. Op de achttien pagina's van het essay wijdt hij er één pagina aan. Daarop beschouwt hij 
dee herkenning van de neurose op voorhand als een gemeenplaats - ' (...) a mania for gam-

5.. Zie noot 2. 
6.. Freud gaf toelichtin g in een brie f aan Th. Reik: Appendi x bij 'Dostoevsk y and Parricide ' (1928,195-196). 
7.. E. Bergler , The Psychology  of  Gambling,  Hilt & Wang, New York , 1958. Zie voor een overzich t van de psychoa -
nalytisch ee benaderin g van kansspelen : J. Hallida y and P. Fulle r (1961). Hun bunde l bevat een herdru k van Freuds 
essayy over Dostojevsk i en een kemhoofdstu k uit het boek van Bergle r (1958). 
8.. Zie voor een beknop t overzich t van de verschuivin g van een 'medisc h model ' naar een 'sociaal-psychologisc h 
model ''  voor gokverslaving : J. Rosecrance , Gambling  without  Guilt,  Brooks/Cole , Pacifi c Grove , 1988, chapte r 7. 
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bling,, which no one could regard as anything but an unmistakable fit of pathological passion'.8 

Terr onderbouwing van de these van de speelneurose voert Freud uitsluitend negatief bewijs 
aan.. In een 'binnenstebuiten keren' wijst hij mogelijke tegenwerpingen van de hand, of hij her-
ziett ze zodanig dat we ze als ondersteunend voor zijn stelling moeten begrijpen. Van conse-
quentiess maakt Freud verborgen intenties: de motieven die Dostojevski voor zijn eigen gedrag 
aanvoertt noemt Freud rationalisaties en zelfbedrog; een innerlijk schuldbesef zou onbewust 
vastee vorm krijgen in gokschulden; het oplopende speelveriies wordt omgevormd tot zeltbe-
straffing;; en in Dostojevski's vernedering ziet Freud een secundaire bevrediging. Uiteindelijk 
begrijptt Freud het destructieve spel als constructief voor Dostojevski's literaire productie. 
Berglerr verheft deze omkering tot een algemene wet: tegen de schijn van het bewuste winst-
strevenn in, lijdt de gokker aan een onbewuste wens om te verliezen - 'The unconscious wish to 
loselose becomes (...) an integral part of the gambler's inner motivations' (accentuering in het origi-
neel).10 0 

Hett beeld van de realiteit dat Freud schetst staat op gespannen voet met het beeld van 
Dostojevski,, zoals dat met name spreekt uit zijn brieven en zijn roman De Speler." Freuds 
bestempelingg van Dostojevski tot een ziekelijke speler is een mythe in de zin van Barthes, niet 
zozeerr omdat het speelprobleem van Dostojevski op een verzinsel berust of door Freud onjuist 
iss weergegeven, alswel omdat hij aan dit speelprobleem een andere betekenis toekent.12 Hoe 
komtt hij daartoe? 

Voorr een antwoord moeten we weten dat De Speler niet het hele verhaal van de 
speelgeschiedeniss van Dostojevski bevat. Meer nog: Freud beweert helemaal niet dat in De 
SpelerSpeler de verslaving van Dostojevski gelezen moet worden. Freud beperkt zich tot een verwij-
zingg naar het speelgedrag van Dostojevski, hoofdzakelijk via het dagboek van diens vrouw. Dit 
beperktee perspectief versluiert de werkelijkheid van Dostojevski, die Freud verder vervormt 
doorr zijn interpretatie niet te baseren op het verhaal van Dostojevski maar op een verhaal van 
Stefann Zweig. Dat verhaal, Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau (1927), gaat 
overr een verveelde dame die op een van haar reizen in het casino van Monte Carlo in (eroti-
sche)) aanraking met een gokverslaafde komt.13 Freud interpreteert op grond van de mening 
vann de echtgenote van Dostojevski en op grond van dit verhaal van Zweig. Een reden daar-
voorr zou kunnen zijn dat Dostojevski's vrouw diens bekoring voor het spel 'een ziekte' noemt.14 

Verderr beschouwt Freud het verhaal van Zweig, kennelijk meer dan De Speler, als een ver-
helderendee analyse van de gokker. In ieder geval gaat Freud geheel voorbij aan de spelopvat-

9.. Freud (1928) 190. 
10.. Bergle r (1974) 181. Het gaat om een gecompliceerd e en knap ge(re)construeerd e onbewust e wens tot  verlies : 1) 
'Losin gg is the penalt y paid for tryin g to recreat e omnipotenc e throug h aggressio n agains t parent s and educators' ; 2) 
Losin gg satisfie s the psychi c masochisti c urge , the end produc t of the infantil e conflict ; 3) Losin g provide s an alib i for 
thee inner conscience . "I am not masochistic . The worl d is unjus t and I am an innocen t victim" . 4) The anticipatio n of 
losin gg provide s a thrill , secondar y desire d for its painful-pleasurabl e tensio n per se. (idem . 188). 
11.. F.M. Dostojevski , Verzamelde  Werken.  Deel XI. Brieven,  Amsterdam , Van Oorschot , 1976. 
12.. R. Barthes , Mythologieën,  Amsterdam , De Arbeiderspers , 1975 [1957]. Zie hoofdstu k 2 over James Bond voor 
Barthe ss opvattin g over de mythe . Overigen s wijs t Barthes , ter illustrati e van het mechanism e van de mythe , explicie t 
opp de psychoanalyse : 'Net zoals bij Freud de latent e inhou d van het gedrag de manifest e inhou d vervorm t zo ver-
vorm tt  in de myth e het concep t de inhoud ' (idem . 264). 
13.. Dit verhaa l is verfilm d door Dominiqu e Dekxich e onder de tite l 24 Hours  in a woman's  life  (1968). 
14.. AG . Dostojevskaja , Herinneringen,  Amsterdam , De Arbeiderspers , 1975,142/179-180. 
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tingg van Dostojevski zelf. 

3.33 Fjodo r Dostojevsk i 

Dee inzichten en het materiaal voor De Speler doet Dostojevski op gedurende enkele bezoeken 
aann Wiesbaden (1862, 1863 en 1865). Hij reist vanwege zijn gezondheid, maar ook voor het 
avontuurr en om te schrijven. Op doorreis raakt hij gefascineerd door het spel, omdat hij er het 
broodnodigee geld mee wint. Aan een zuster van zijn eerste vrouw laat hij geestdriftig weten er-
vann overtuigd te zijn met het roulette geld te kunnen verdienen. 

Ikk zeg dat ik het geheim ken waarmee je niet verliest maar wint (...) [het] bestaat hierin, dat men 
zichh elk ogenblik, in alle fasen van het spel moet kunnen beheersen, en niet opgewonden ra-
ken.. Maar het probleem is of iemand die het geheim kent ook in staat is het te gebruiken. Al ben 
jee nog zo pienter en heb je een ijzeren wil, dan bezwijk je nog.15 

Dostojevskii ziet het gevaar niet in het spel maar in een gebrek aan zelfbeheersing. Reeds zijn 
eerstvolgendee speelervaring, enkele weken later, waarbij hij al zijn geld verspeelt en zijn horlo-
gee moet belenen, geeft aanleiding dit te onderbouwen. Aan zijn broer Michail legt Fjodor ver-
antwoordingg af. 

Inn Wiesbaden heb ik een systeem om te spelen ontworpen, ik heb het in praktijk gebracht en 
dadelijkk 10.000 franc gewonnen. De volgende ochtend bleef ik dat systeem niet trouw, omdat ik 
mee liet meeslepen en ik verloor onmiddellijk, 's Avonds ben ik weer teruggekeerd tot dat sys-
teem,, ik hield me er strikt aan, en heb snel, zonder moeite weer 3000 franc gewonnen. Zeg nu 
zelf:: ik moest hierna toch wel enthousiast raken en geloven dat, als ik me maar strikt aan mijn 
systeemm hield, ik het geluk zelf in de hand had. En ik heb geld nodig, voor mij, voor jou, voor 
mijnn vrouw, en om een roman te schrijven. Hier win je zo tienduizend. Ja, ik reisde daar naar toe 
omm jullie allen te redden en mijzelf voor een ramp te behoeden. En bovendien heb ik vertrouwen 
inn mijn systeem (...).16 

Nadienn slaat de twijfel over het spel en de wanhoop over het verlies toe. Maar Dostojevski 
klamptt zich aan zijn 'systeem' vast, niet alleen omdat hij af en toe wel degelijk iets wint en dit 
aann de juiste speelstrategie toeschrijft, maar vooral uit noodzaak omdat hij het spel ziet als een 
vann de weinige mogelijkheden om zijn steevast met schulden beladen boekhouding in even-
wichtt te brengen. 

Vann belang is dat geldzorgen buiten het spel om bestaan. Dostojevski refereert er in 
hett citaat aan: de lasten van zijn eigen huishouden, die van de weduwe en wezen van zijn, kort 
naa de episode Wiesbaden, overleden broer, de door de laatste nagelaten schulden en die van 
hunn literair tijdschrift De Tijd. Literair werk is het enige waarmee Dostojevski zijn crediteuren 
kann betalen. Zo schrijft hij De Speler in uiterste nood in 24 dagen, met behulp van een steno-
grafee (die zijn tweede vrouw zal worden - zijn eerste vrouw overleed aan tering kort voor het 

15.. Brief, Parijs, 1 september 1863, in: Brieven (1976) 169. 
16.. Brief, Turijn, 20 september 1863, in: Brieven (1976) 173-174. 
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overlijde nn van zijn broer) . Als hij niet snel een roma n aflever t dreig t hij , doo r een ongelukkig e 
belenin gg bij de woekerend e speculan t en uitgeve r F.T. Stellovski , alle rechte n op al zijn ge-
schreve nn en nog te schrijve n werke n te verliezen. 17 De toestan d is zo ernstig , dat hij verzucht : 
'ikk  zou graag opnieu w nog eens veel jaren dwangarbei d verrichten , alleen om mij n schulde n te 
betale nn en mezel f weer vri j te voele n (...) Nu ga ik weer een Roman schrijve n onde r dwang , 
d.w.z.. noodgedwonge n snel (...) Noodgedwonge n werken , voo r geld , heeft me verstik t en ver-
teerdd (...) Ik voel dat alleen het toeva l me kan redde n [hi j doel t hier niet op het spell  (SK)]'. 1B 

Vann de noo d weet Dostojevsk i een deug d te maken . Aan de reddingsoperatie , die in no 
timetime  twee roman s oplevert , ontleen t hij enig e voldoening , maar niet zonde r het wred e mecha -
nism ee te doorzien : 'Weet U, (...), dat deze excentriek e en buitengewon e dinge n me tot op he-
denn zelfs bevallen ? Ik ben niet geschik t voo r de categori e mense n die solid e leeft . Neem me 
niett  kwalijk : nu sche p ik op! Maar wat rest me ander s dan op te scheppen ? Want de rest is wel 
heell  onaantrekkelij k (...)' Hoezeer hij de druk der omstandighede n betreur t blijk t als hij met 
bloeden dd hart vervolgt : 'Maar als u eens wis t hoe moeilij k het is een idee te bederve n dat in je-
zelfzelf  is geboren , je enthousias t heeft gemaakt , waarva n je zelf weet dat het goed is, - en dan 
genoodzaak tt  te zijn het bewus t te bederven!'. 19 

Eerderr  dan het speekjedra g als ziekelij k en het verlie s als een onbewus t geschape n 
bronn van productivitei t te bestempelen , zoals Freud doet , is het goed voorstelbaa r dat beide , 
hett  spel en het schrift , doo r eenzelfde  en betreurd e kracht , het achtervolgend e bankroet , ge-
stuw dd maar ook gehinder d worden . Want welbeschouw d speel t Dostojevsk i een dubbelspel . 
Mett  het kansspe l speel t hij een spel om de mach t over zijn leefwereld , zijn maatschappelijk e 
positi ee en de literatuur . Des te vurige r Dostojevsk i zich van knellend e financiël e bande n wi l 
verlosse nn - met name wannee r hij later met zijn tweed e vrou w en een kind op koms t in Duits -
landd en Zwitserlan d verblijft , en eerst vanweg e schuldeiser s en later bij gebre k aan middele n 
bezwaarlij kk  naar Ruslan d kan terugkere n - des te eerder is hij geneig d om zijn toevluch t tot het 
spell  te nemen . Het is in deze tij d en onde r deze omstandighede n dat hij zichzel f pas werkelij k 
inn het spel verliest . Naast Wiesbade n bezoek t hij dan ook Bad Homburg , Baden-Bade n en 
Saxon-les-Bain . . 

Maarr  het dubbelspe l van Dostojevsk i is slecht s mogelij k omda t de spelpraktij k zelf 
dubbelzinni gg is. Het casin o kan betekeni s ontlene n aan het spelritueel , maar ook aan het ver-
diene nn (of verkwisten ) van geld . Het spel kan, voo r de spele r een vermaaksdoe / diene n maar 
hett  kan ook een hulpmiddel  zijn ter realisati e van ander e levensdoelen . Het kansspe l is slecht s 
eenn spel wannee r het van een bepaald e kant word t bezien . Van een ander e kant kan dit spel 
ookk worde n opgeva t als werk , van belan g voo r het inkomen . Het plezierspel  word t zo onder -
scheide nn van het pix>fijtspe\  (zie figuur  1.2). De speler s zijn voortduren d gedwonge n om in de-
zee motievenruimt e een standpun t in te nemen . En het standpun t van Dostojevsk i is duidelijk . 
Dostojevsk ii  speel t niet voo r zijn plezie r maar voo r het geld . Het spel heeft voo r hem een in-
strumentel ee betekenis . Het resultaa t staat voorop . Niet de momentan e spelervarin g en de 
'speerwaarde ''  van het geld , maar de blijvend e spekjevokje n en de 'ruilwaarde ' van het speel -

17.. Deze Stellovsk i was volgen s Dostqjevski' s vrou w 'een sluw e en handig e uitbuite r van onze schrijver s en music i 
(Pisemski ,, Krestovski , Glinka) . Hij verston d de kuns t om mense n in moeilijk e ogenblikke n te beloere n en ze dan in 
zijnn netten te verstrikken . (Uit Herinneringen,  1975,23) 
18.. Brief , St. Petersburg , 31 maart 1865, in: Brieven  (1976) 199. 
19.. Brief , Moskou , 17 jun i 1866, in: Sneven (1976) 215-217. 
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geldd tellen bij zijn beoordeling van het spel. 
Voorr de speler houdt de dubbelzinnigheid een opdracht in, namelijk het vinden van de 

juistee spelopvatting. Ligt de nadruk te zeer op de instrumentaliteit van het spel dan kan er een 
obsessiee over het spelresultaat ontstaan. Maar dit is niet hetzelfde als een speelneurose. Om 
vann een neurose te kunnen spreken moet het spel worden opgevat als doel, en niet als middel 
tott iets anders. Dit is althans de mening van Freud, die met dit onderscheid terdege rekening 
houdt.. Want ter ondersteuning van zijn neurose hypothese vindt hij, te midden van overvloedi-
gee aanwijzingen voor het tegendeel, één citaat (ik heb het niet teruggevonden) waarin Dosto-
jevskii zelf lijkt te beweren dat het hem niet om het geld maar om het spel gaat - Lejeu pour Ie 
jeu.jeu.20 20 

Inn het verlengde hiervan wijs ik erop dat in de psychoanalytische benadering van kans-
spelen,, zoals van Freud en Bergler, geen plaats is voor het winstmotief. In de psychoanalyse 
wordtt steeds aangenomen dat de wens om te winnen irrationeel en het verlies vanzelfspre-
kendd is. Maar winst is niet uitgesloten en van een relatief grote kans op verlies is alleen sprake 
onderr specifieke omstandigheden. De spelers leiden alleen een systematisch en collectief ver-
liess wanneer het spel commercieel wordt uitgebaat, zodat de speelbank een gedeelte van de 
inzett krijgt. Is hieraan niet voldaan dan rouleert het geld volledig binnen de gemeenschap van 
spelers.. Daarnaast valt op individueel niveau winst nooit uit te sluiten, en is de betekenis van 
hett verlies altijd relatief ten opzichte van de totale verlies en winst rekening en het totale bezit 
off het inkomen van de speler. 

Hett verschil tussen de interpretaties van Dostojevski en Freud komt tot stand op basis 
vann een andere spelopvatting. Onder verwijzing naar het zuivere spelbegrip kan Freud de zeer 
goedd verklaarbare deplorabele toestand van Dostojevski, die van de literatuur probeert te le-
ven,, en de zeer goed voorstelbare zorgen hierom, die het eindeloos herhaalde motief voor het 
spell zijn, wegwuiven als 'rationalisaties'. Maar een instrumentele spelopvatting sluit enig ple-
zierr in het spel niet uit,21 en soms komt het goed van pas om een andere opvatting dan ge-
woonlijkk te ventileren - bijvoorbeeld wanneer men zich wil conformeren aan de heersende opi-
nie.. In het laatste geval zouden we juist het door Freud als bewijs aangevoerde citaat moeten 
begrijpenn als een rationalisatie. Hierbij moet worden bedacht dat Dostojevski een buitenge-
woonn inzicht had in de polariteit van spelopvattingen, in de sociale achtergronden van die op-
vattingenn en in de strategische wijze waarop die ingezet kunnen worden. Daarvan getuigt zijn 
romann De Speler, 

3.44 De Speler 

Err bestaan twee soorten van spel, het spel van de gentlemen en het spel van de plebejers, het 

20.. Freud (1928,190) vermeld t dit citaa t als volg t in een voetnoot : The main thin g is the play itself , he write s in one 
off  his letters . 'I swear that greed for money has nothin g to do with it, althoug h Heaven know s I am sorel y in need of 
money. ' ' 
21.. Er zijn goede redenen en aanwijzinge n om te veronderstelle n dat de dynamie k van het spel en het ervare n ple-
zierr  juis t tot stand komt in de confrontati e tusse n de expressiev e en de instrumentel e dimensie . Zie S. Kingma , 'De 
legitimitei tt  van het kienen en bing o of de smaak van de noodzaak' , in: D. Kalb en S. Kingm a (red.) , Fragmenten  van 
vermaak.vermaak.  Macht  en plezier  in  moderniserend  Nederland,  Amsterdam , Edition s Rodopi , 1991,125-154. 
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rapaljee dat op winstbejag uit is. Men houdt dit hier streng gescheiden, maar wat is dit verschil in 
wezenn verachtelijk! (...) [de gentlemen] moet al die speeltafels, roulettes en trente et quarante 
alss een vorm van vermaak beschouwen, die alleen voor zijn plezier daar is neergezet. De 
winstenn en valstrikken waarop de bank berust en gegrondvest is, moet hij zelfs verachten. Het 
zouu zelfs een bijzonder goede indruk maken, ais hij er bijvoorbeeld blijk van gaf te veron-
derstellenn dat ook al die andere spelers, al dat drek dat beeft voor een gulden, precies even rijk 
enn in even grote mate gentlemen waren als hij zelf en ook alleen maar speelden ter verstrooiing 
enn vermaak. Deze volmaakte onkunde van de werkelijkheid, gevoegd bij een onschuldige blik 
opp de mensen zouden natuurlijk als het toppunt van aristocratie beschouwd worden.22 

Dee verteller, de leraar Alexis Ivanovitsj, verwoordt hier een spelopvatting en vooral een kritiek 
opp die spelopvatting. De ontluistering en valse schijn van aristocratische spelers is het thema 
vann de roman - meer dan het lot van de speler. De kracht van de roman schuilt in het verband 
tussenn de houding tegenover het spel en de maatschappelijke positie van de spelers. Maar het 
standpuntt van Ivanovitsj, 'die zichzelf gewetensvol en oprecht tot al dat rapalje rekende',23 is 
well bepalend voor het verhaal. Ivanovitsj zit al vanaf het begin gevangen in de sociale valstrik 
vann zijn gelijk. Hij moet vanwege de sociale positie waarmee hij zich identificeert welhaast ver-
keerdee conclusies over het spel trekken. Dat is de realiteit én de tragiek van Ivanovitsj. Want 
hett plebs ontdoet zich van de elitaire kritiek op hun instrumentele speelgedrag, met de opmer-
kingg dat die kritiek er alleen maar toe dient om de eigen motieven te maskeren. De motieven 
vann de elite zouden niet veel beter zijn dan die van het volk. Het werkelijke verschil zou uit-
sluitendd bestaan in materiële welstand en sociaal aanzien. De proletenopvatting van Ivanovitsj 
luidtt dan ook: 

(...)) toch komt het mij voor, dat de gebruikelijke, door iedereen aangehangen mening dat het 
domm en absurd is iets van het gokspel te verwachten, nog veel belachelijker is. En waarom zou 
spelenn slechter zijn dan welke andere vorm van gekJverdienen ook, slechter bijvoorbeeld dan 
dee handel? Het is natuurlijk waar dat slechts één op de honderd wint. Maar wat heb ik daarmee 
tete maken?24 

Dostojevskii verkeert in een met Ivanovitsj te vergelijken afhankelijkheidspositie, te weten die 
vann de onafhankelijke maar sappelende intellectueel. Ligt het niet voor de hand te veronder-
stellenn dat ook het subjectieve gezichtspunt en de gecompliceerde spelopvatting van Ivanovitsj 
diee van Dostojevski zelf zijn? Sterker: volgens zijn stenografe kiest Dostojevski expliciet voor 
Ivanovitsj. . 

Wijj verplaatsten ons beiden in het leven van de helden van de nieuwe roman en zowel Dosto-
jevskii als ik hadden onze sympathieën. Mijn sympathie ging uit naar de grootmoeder die haar 
helee landgoed had verspeeld en naar Mister Astley, mijn verachting gokt Polina en de held van 
hett verhaal zelf, wie ik zijn kleinmoedkjheid en goklust niet kon vergeven. Dostojevski stond ge-
heell aan de kant van de 'speler1 en zei dat hij veel van diens gevoelens en indrukken uit eigen 

22.. De Speler  (1983) 19-20. 
23.. De Sfcefer(1983 ) 21. 
24.. De Speler  (1983) 17-18. 
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ervaringg kende. 

Hett speelgedrag van Ivanovitsj en Dostojevski berust niet op een oppervlakkige misleiding 
doorr het spel, noch op het lichtzinnig afwijzen van ervaringsfeiten of goedbedoelde adviezen. 
Hunn gedrag gaat samen met een weloverwogen afwijzing. 

Dee afwijzing van het elitaire standpunt berust op een spelopvatting die betekenis ont-
leentt aan de sociale positie van Ivanovitsj. De eerder aangehaalde vereenzelviging van Ivano-
vitsj,, door Ivanovitsj zelf, met het standpunt van het gewone volk, moet daarbij niet al te letter-
lijkk worden genomen. Ivanovitsj 'behoort' niet tot het gewone volk omdat hij zich ertoe moet 
'rekenen'.. Hij overziet zowel de elite (met antipathie) als het volk (met sympathie) vanuit een 
derde,, door hemzelf ingenomen tussenpositie, tn die positie identificeert hij zich met het gewo-
nee volk maar staat hij niet onverschillig tegenover de elite. Het kansspel verschijnt als een so-
cialeciale arena, een ontmoetingsplaats voor hoog en laag. Het gepeupel kan zich in deze arena 
aann de rijkdom, die open en bloot te voorschijn komt, vergapen en incidenteel vergrijpen. De 
elitee op haar beurt kan minzaam haar bevoorrechte positie vergelijken en etaleren. Ivanovitsj 
kann dit alleen vanuit de derde invalshoek inzien. 

Hett is natuurlijk bijzonder aristocratisch om de smerigheid van al dat rapalje en het milieu niet 
opp te merken. Soms is de tegenovergestelde houding echter niet minder aristocratisch: al dat 
rapaljee wél op te merken, dat wil zeggen aandachtig te beschouwen, zelfs te inspecteren, bij-
voorbeeldd met behulp van een lorgnet (...) Een soort voorstelling die voor het vermaak van de 
gentlemann is georganiseerd (...) Het rapalje speelt inderdaad op een bijzonder smerige wijze. Ik 
benn geneigd te denken dat hier vaak aan de tafel op de meest ordinaire wijze diefstal gepleegd 
wordt.26 6 

Ivanovitsjj kent de uiterste posities en de daarmee corresponderende houdingen. In zijn tus-
senpositiee neemt hij afstand van beide uitersten. Hij veracht ze zelfs. 

Juistt de 'intellectuele' houding lijkt kenmerkend voor zijn tussenpositie. Ivanovitsj acht 
zichh verheven, zowel boven het volk (dat intellect zou ontberen) als boven de aristocratie (die 
niett oprecht is - het intellect misbruikt). Het intellectualisme van de tussenpositie vindt markant 
uitdrukkingg in zijn manier van 'observeren'. Ivanovitsj zegt weliswaar, zoals hiervoor aange-
haald,, winst te willen maken, maar zegt ook het casino te bezoeken om te 'observeren'. Deze 
houdingg is vergelijkbaar met die van een schrijver 'Overigens zit ik hier geenszins te observe-
renn en indrukken op te doen om de roulette te kunnen beschrijven; ik probeer mij hier te eigen 
batee aan te passen, omm straks te weten, hoe ik mij moet gedragen'27 - het gewone volk en de 
adell weten als het ware van nature wat het voor hen passende gedrag is. 

Dee functie van privéleraar en het kansspel maken voor Ivanovitsj beide deel uit van een 
middenpositiee die de elite met het gewone volk verbindt. Hierin schuilt voor Ivanovitsj de diepe-
ree betekenis van het kansspel. En Ivanovitsj bezit de dubbele natuur die nodig is om met suc-
cess aan de middenpositie inhoud te geven. Al naar gelang de omstandigheden en de wendin-
genn van het lot kan hij zich scharen aan de kant van de elite óf die van het volk. De keerzijde 

25.. Herinneringen (1975) 31. 
26.. De Speler (1983) 20-21. 
27.. De Speler (1983) 21-22. 
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hiervann is, dat hij van twee kanten gebonden is. Zonder het volk te verloochenen kan hij niet 
meerr voor het geld gokken. En dat geld heeft hij nodig om zich bij de elite te voegen. Maar 
zonderr de elite te verloochenen kan hij het gewonnen geld niet behouden. Hij dient dit geld te 
verkwisten,, en aangezien hij niet vermogend is raakt hij voor nieuw geld weer aangewezen op 
hett spel. Om zich bij de elite te voegen is Ivanovitsj dus aangewezen op het spel, en om het 
spell te kunnen spelen is hij aangewezen op het volk. Ivanovitsj kan vrijwel niet aan de tussen-
positiee ontsnappen. Het kansspel bepaalt min of meer in welke richting hij zich kan bewegen. 

Dee dubbele gebondenheid van Ivanovitsj vindt in relatie tot het spel onder meer uit-
drukkingg in de tweeslachtige houding van zijn superieuren. Aan de ene kant zijn er de diensten 
diee hij voor hoger geplaatsten vervult, door af en toe voor hen te spelen. Tegen zijn zin krijgt hij 
dezee rol opgedrongen, maar hij kan zich er niet aan onttrekken. Hij zou dan de gunsten ver-
spelenn van degenen van wie hij afhankelijk is: 'Ik geef toe dat ik het niet prettig vond; ik had 
weliswaarr besloten te gaan spelen, maar ik was in het geheel niet van plan geweest voor an-
derenn te beginnen'.28 Door deze omstandigheid vreest hij zelfs te zullen verliezen. En als hij 
verliestt schrijft hij het aan deze omstandigheid toe. Maar hij moet wel, 'omdat zij het voor haar 
fatsoenn niet zelf kon doen'.29 Terwijl hoger geplaatsten voor hun spel zo van hem gebruik ma-
ken,, distantiëren zij zich van Ivanovitsj's eigen spel. Voor zijn broodheer, 'de Generaal', is het 
bijj gelegenheid zelfs een reden om de salarisbetaling op te schorten:'(...) ik heb in ieder geval 
tochh tenminste het recht te verlangen dat u mij, om het zo maar eens te zeggen, niet compro-
mitteertt (...)'.ao 

Inn het verlengde hiervan komt dezelfde dubbelzinnigheid pregnant naar voren in de 
verhaallijnn over het liefdesleven van Ivanovitsj. Zijn grote liefde, Polina, lijkt hij slechts te kun-
nenn winnen met geld. Maar als Ivanovitsj zijn 'grote klapper1 maakt en een vermogen wint, gaat 
hijj daar zo in op dat Polina aan zijn liefde begint te twijfelen. De boodschap is dat hogere krin-
genn weliswaar aan geld hechten, maar dat dit geld als vanzelf aanwezig dient te zijn. Het spel 
enn de liefde vragen om eenzelfde houding. Beide gedijen pas als men boven het geld staat, of 
ditt weet te veinzen. Ivanovitsj laat zich vervolgens inpalmen door de mooie en lichtzinnige 
Blanche,, die zich met zijn spelopbrengst een positie in het mondaine milieu van Parijs verwerft. 
Overr haar verzucht Ivanovitsj: 

Menn kan zich moeilijk een gieriger, uitgerekender en vrekkiger soort mensen indenken dan het 
soortt waartoe Mile Blanche behoorde. Althans voor zover het haar eigen geld betrof. Wat mijn 
honderdduizendd francs betreft, gaf zij mij later openlijk te kennen dat zij ze nodig had gehad om 
zichh in Parijs te installeren. "Ik ben nu voor eens en voor altijd fatsoenlijk ingericht en voorlopig 
krijgtt niemand de kans mij eruit te werken, daar heb ik wel voor gezorgd".31 

Dee rechtvaardiging die ze hieraan toevoegt is veelzeggend: '"Waar heb jij geld voor nodig?" 
vroegg zij mij soms met haar onnozelste gezicht (...)'. Deze toevoeging vormt de keerzijde van 
dee vanzelfsprekendheid waarmee het geld voorradig dient te zijn. Er blijkt uit dat men geschikt 
moett zijn om het vermogen te beheren en om te zetten in een respectabele positie. Alleen 

28.De$>efer(1983)17. . 
29.. De S*»ter( 1983) 25. 
30.. De Snater (1983) 6. 
31.. De Speter(1983) 166-167. 
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Blanchee bezit de daarvoor benodigde kennis, de kennissen en de vaardigheden. Hogere krin-
genn zitten op geid, luidt de boodschap, niet vanwege het geld maar vanwege de dienstbaar-
heidd aan superieure doelen. 

Ivanovitsjj is zelf doordrongen van de dubbelzinnigheid van zijnn positie. Als hij zich eni-
gee tijd gedwongen ziet om als lakei te werken, dan grijpt hij toch iedere kans om te spelen aan. 
Ditt ondanks zijn besef onmogelijk tot de hogere kringen door te kunnen dringen: 'Oh, het gaat 
mee niet om het geld. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn geld weer aan een andere Blanche zou 
verspillenn en weer drie weken lang in Parijs in mijn tweespan ter waarde van zestienduizend 
francss zou rondrijden [het negentiende eeuwse equivalent van de sportwagen (SK)]'.32 Maar hij 
will ook niet tot de laagste klasse gerekend worden: 'Nee, het ging me niet om het geld. Ik wilde 
toenn alleen maar dat de volgende dag al die Hintzes [voor wie hij als lakei werkte (SK)], al die 
oberkelners,, al die elegante dames uit Baden over me zouden praten, mijn geschiedenis aan 
elkaarr zouden vertellen, dat ze me zouden prijzen en bewonderen en een reverence zouden 
makenn voor mijn nieuwe winst'.33 Hij wil erkenning van een klasse die hij veracht en tart met 
zijnn gelijk: 'Het gaat erom dat een draai van de roulette alles kan veranderen en dat diezelfde 
zedeprekerss dan de eersten zullen zijn (en daar ben ik van overtuigd) om me met vriendschap-
pelijkee grapjes te feliciteren. En dan zouden ze me niet allen zo de rug toedraaien als nu (...)'.M 

Omm naar beneden toe niet uit zijn tussenpositie te vallen, waaruit hij naar boven toe 
niett kan opklimmen, moet Ivanovitsj wel spelen: 'Won ik, dan zou ik verder kunnen spelen, 
verloorr ik, dan zou ik weer lakei moeten worden als ik niet direkt Russen zou kunnen vinden 
diee een privéleraar nodig hadden.'35 

Aann de verstandige Engelse industrieel, Mister Astley, met wie Polina uiteindelijk 
trouwt,, die hem verwijt alles van waarde te vergeten, legt Ivanovitsj uit dat hij moeilijk anders 
kan.. Het spel moet een zinvol bestaan mogelijk maken: 'U moet weten dat ik niets ben verge-
ten.. Ik heb slechts tijdelijk alles uit mijn geest verbannen, zelfs mijn herinneringen - tot het 
momentt waarop ik mijn positie grondig verbeterd zal hebben. Dan - zult u zien hoe ik uit de 
dodenn herrijs'.36 

Zoo kan het gebeuren dat Ivanovitsj voor de winst gaat gelijk het gewone volk, een winst 
diee hij vervolgens gelijk de aristocratie verspilt. Maar anders dan het gewone volk kan hij geen 
genoegenn nemen met het kleinste voordeel, en anders dan de aristocratie investeert hij niets. 

Inn hoeverre verschilt dit web van dilemma's en tegenstrijdige verlangens, waarin Ivanovitsj ver-
striktt zit, van Dostojevski's eigen situatie? Dostojevski acht zichzelf, zoals al aangehaald, min-
derr geschikt voor een 'solide bestaan', sympathiseert in zijn leven en werk met 'verliezers' en 
mett de 'lagere klassen'. Maar in zijn tussenpositie als intellectueel staat ook hij niet onverschil-
ligg tegenover de elite. Daaruit bestaat zijn publiek en daarvan verlangt hij erkenning. Dostojev-
skii staat bekend als 'vrijgevig', ook als hijzelf weinig te besteden heeft, en tegelijk als 'jaloers', 
ookk als het succes hem toelacht. Werken uit noodzaak betreurt hij, maar een leven in luxe be-
nijdtt en veracht hij tegelijk. Geld wordt niet belangrijk gevonden, zolang er maar voldoende is 

32.. De Spefer (1983) 180. 
33.. Idem. 
34.. De Spefer (1983) 179. 
35.. De Spe/er (1983) 182. 
36.. De Speler (1983) 184. 
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omm van te leven en te werken. Toch weet Dostojevski kunst, voorop de literatuur, en genoe-
genss als wandelingen in de natuur en in parken, bezoeken aan musea en concerten, toeristi-
schee attracties en luxe artikelen, zeer te waarderen. 

Inn het dagboek van Anna Grigorievna komen deze aspecten herhaaldelijk naar voren. 
Overr Genève (1867) bijvoorbeeld, waar het echtpaar in 1887 geheel aan de grond zit, vertelt 
zijj over de lange wandelingen 's avonds, 'waarbij we dikwijls voor de helder verlichte etalages 
blevenn staan van de luxueuze winkels en Dostojevski de kostbaarheden aanwees, die hij mij 
zouu hebben geschonken, als hij rijk was geweest (...) mijn man had een artistieke smaak en 
alles,, wat hij me aanwees, was even mooi.' Het leven in Genève is voor Dostojevski als 'leven 
opp een onbewoond eiland'37 (...) Hij toont zich bezorgd over een mogelijke verveling bij zijn 
vrouw:: 'Hij leed eronder dat hij geen geld bezat om naar Parijs te verhuizen en mij wat ver-
strooiingg te kunnen bieden, als schouwburgbezoek en het Louvre.'30 In een terugblik op de 
schuldenlastt schrijft Grigorjevna: 'Hoeveel gelukkiger, tevredener en rustiger hadden wij die 
veertienn jaren van ons huwelijk kunnen leven, als de zorgen om het betalen van de schulden 
niett voortdurend boven ons hoofd hadden gehangen.'39 In het dagelijks bestaan kan deze last 
mett de nodige zelfspot worden gedragen. Zij noemt dit 'luchthartigheid': 'Maar wij verdroegen 
onzee betrekkelijke armoede niet alleen zonder te morren, maar bijwijlen zelfs met een zekere 
luchthartigheid.'40 0 

Dee spanning tussen het materiële tekort en de literaire ambitie wordt op de spits gedre-
venn in de controverse tussen Dostojevski en Toergenjev. Diens werk bewondert Dostojevski, 
maarr hij benijdt zijn welstand en veracht zijn gemakzucht en onverschilligheid jegens het va-
derland.. De botsing tussen de twee vindt plaats via het spel, in Baden-Baden.41 De bemiddelde 
Toergenjevv bewoont daar een villa. Met tegenzin vraagt Dostojevski hem zijn ergste nood te 
lenigen:: 'Ik walg van mezelf en ik schaam me U lastig te vallen'.42 Hijj vraagt 100 Taler en krijgt 
err 50. Later wendt hij zich nogmaals tot Toergenjev als hij weer aan de grond zit. Toergenjev 
bejegentt hem met minachting, en Dostojevski beledigt zijn literaire werk. Het komt tussen die 
tweee nooit meer goed. Deze jaloezie en het dédain voor het materiële verschil benadrukt 
Dostojevskii als hij zich over zijn schulden beklaagt. Hij voegt daaraan toe: 'Ik weet zeker dat 
niett een van onze literatoren van vroeger of nu onder zulke omstandigheden heeft geschreven 
alss waaronder ik voortdurend schrijf. Toergenjev zou bij de gedachte alleen al overlijden.*43 

Hett is aannemelijk dat de inzichten in De Speler die van Dostojevski weerspiegelen, en 
datt het belangrijkste verschil schuilt in de (literaire) vorm van het verhaal. En Dostojevski ken-
dee het zuivere spel waaraan Freud refereert. Hij zette zich daar expliciet tegen af. 

37.. Herinneringen  (1975) 146. 
38.. Herinneringen  (1975) 148. Zijn vrou w adviseer t in dit geval:'.. . om hem van zijn droevig e overpeinzinge n wat af 
tee lekten brach t ik hem op de gedacht e om naar Saxon-tes-Bain s te gaan om 'opnieu w zijn geluk aan de roulettetafe l 
tete  beproeven ' (idem . 149). 
39.. Herinneringen  (1975) 197. 
40.. Herinneringen  (1975) 167. 
41.. R.T. Bamhart , Gamblers  of  Yesteryear,  Las Vegas,  GBC Press , 1983,121-122. 
42.. Brief , Wiesbaden , 15 augustu s 1865, in: Brieven  (1976) 208. 
43.. Brief , Moskou , 17 jun i 1866, in: Brieve n (1976) 216. 
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Ann aa Grigorjevn a 
Dostojevskii speelt niet vanwege een dwangneurose en zeker niet omdat hij door het spel tot 
welstandd wil komen, maar, net zoalss Ivanovitsj, om een sociale middenpositie te realiseren, in 
dee eerste plaats door vrij van schulden te zijn. Dat Freud zo gemakkelijk aan de uitleg van 
Dostojevskii voorbij gaat, komt mede doordat hij weinig kritisch staat tegenover de lezing van 
Dostojevski'ss tweede echtgenote. 

Betrekkenn we Grigorjevna's visie in de beschouwing, dan blijkt al snel dat zij bezwaar-
lijkk als een betrouwbare bron kan worden aangehaald, zonder haar subjectieve belang te on-
derkennen.. Dit is geen lichtvaardige diskwalificatie. De Nederlandse vertaler van Grigorjevna's 
Herinneringen,Herinneringen, C.B. Timmer, wijst in zijn nawoord op haar beperkte inzicht. Het belang van 
haarr Herinneringen ziet hij in haar rol van echtgenote, niet in haar visie op Dostojevski als au-
teur. . 

Eenn 'roman' was voor haar een concreet object, een product dat op tafel lag; weinig begrip had 
zijj er voor hoe zo'n roman dan wel tot stand kwam, wat ermee gemoeid was om zo'n werk te 
maken,, wat er op alle achtergronden moest gebeuren om de impuls tot het schrijven ervan te 
bewerkstelligenn en er de stof voor te leveren plus de kracht om die stof in een daad om te zet-
ten.44 4 

Zijj is uitvoerig in de beschrijvingen, maar beknopt in de uitleg. Dan neemt zij haar toevlucht tot 
vaaghedenn en cliché's, of ze geeft een oppervlakkige uitleg aan de woorden van Dostojevski 
zelf.. Haar interpretaties moeten ook tegen het licht van de bewondering voor haar echtgenoot 
gehoudenn worden. Mijns inziens voorkomt bijvoorbeeld haar bestempeling van Dostojevski's 
speelprobleemm tot een 'ziekte' dat zij haar man moet afvallen. Het versterkt zelfs de onderlinge 
band,, omdat zij daardoor een zorgende houding aan kan nemen. Kan deze houding verklaren 
waaromm zij Dostojevski niet hindert en hem eerder stimuleert dan afremt in zijn spel? Zo gaat 
hett ook bij de laatste keer dat Dostojevski erop uittrekt om te spelen. Zij wijst op de betekenis 
vann het verlies als motivatie voor zijn literaire arbeid, een aspect dat Freud sterk benadrukt. 

Omm zijn opgewonden stemming wat te kalmeren en de sombere gedachten te verjagen, die 
hemm beletten zich op zijn werk te concentreren, nam ik mijn toevlucht tot het middel, dat hem al-
tijdd verstrooide en afleiding bezorgde. Gebruikmakend van de omstandigheid dat wij een zekere 
somm geld bezaten (een driehonderd Tater), bracht ik op een keer het gesprek op de roulettetafel 
(...)) ik wist uit ervaring van zijn vroegere reizen naar de speeltafels, dat Dostojevski, wanneer hij 
nieuwe,, stormachtige indrukken had ondergaan en zijn zucht naar het risico van het spel had 
bevredigd,, altijd rustiger terugkwam en dat hij dan, overtuigd van de ijdelheid van zijn hoop op 
winst,, met nieuwe krachten aan de roman zou gaan werken en in twee-drie weken all het ver-
speeldee geld zou hebben terugverdiend.45 

Inn haar rol van echtgenote is het begrijpelijk dat Grigorjevna niet inziet dat dit een rationalisatie 
voorr haar eigen betrokkenheid zou kunnen zijn. Maar het is minder begrijpelijk dat Freud haar 
uitlegg even gemakkelijk onderschrijft als hij die van Dostojevski afwijst. 

44.. Herinneringen (1975) 390-391. 
45.. Herinneringen  (1975) 178. 
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3.55 Het eind e 

Voorr een interpretatie van het speelgedrag moet niet alleen worden gelet op de (overeenkom-
stige)) motieven van Dostojevski en van zijnn romanfiguur Ivanovitsj, maar ook op de (verschil-
lende)) gevolgen voor hun speelcarrières (zie figuur 1.1). Ook hier gaat Freud aan voorbij. Ter-
wijll Ivanovitsj hopeloos verstrikt blijft in zijn spel - de roman sluit af met de wens 'voortaan be-
rekenendd en volhardend te zijn' en de volgende dag te winnen, zweert Dostojevski het spelen 
af.. Het is juist dat Dostojevski keer op keer verliest, zichzelf voor de kop slaat, zijn vrouw en 
anderenn herhaaldelijk belooft het spelen op te geven om vervolgens toch weer te spelen en 
doorr te gaan tot alles op is. Freud wijst hier met klem op en roept de gelijkenis tussen Dosto-
jevskii en de hopeloos dwangmatige speler op. Hij laat echter de helft van het verhaal weg. 
Hoee kan het, dat een 'pathologische passie' ineens verdwijnt? 

Dostojevski'ss spel is niet 'irrationeel' en 'pathologisch'. Hij speelt met zijn verstand, dat 
hemm aanvankelijk, verblind door de noodzaak, ongelukkig genoeg bedriegt. Zijn speelcarrière 
wordtt niet gekenmerk door een zich voortdurend herhalend speelpatroon. Geleidelijk maar 
duidelijkk aanwijsbaar is de toenemende afstand tot het spel. Variaties en veranderingen treden 
opp in het motief om te gaan spelen, in de op het spel gezette verwachtingen en daarmee de 
verklaringenn voor het verlies, in de geheimhouding, in de herkomst van het speelgeld, in de 
hoogtee van de speekJrempels en daarmee de speelfrequentie, in het adres en de nadrukkelijk-
heidd van de verwijten, en in de beloften die hij met name zijn vrouw doet. Kortom, de totale 
spelopvattingg verandert. En daarmee veroudert het beeld van De Speler. In een harde leer-
schooll verliest Dostojevski ieder geloof in het spel en houdt het spelen op. 

Nett zoals Ivanovitsj is Dostojevski in het begin vast van plan om met het spel veel geld 
tee verdienen, en schrijft hij zijn verlies overwegend toe aan onbeheerst speelgedrag. Voor het 
verliess schaamt hij zich, niet voor het kansspel. Maar al verschillend van de periode voordat 
Dostojevskii De Speler schrijft, waarin het verwijt zich sterk richt tot degenen die hem geen 
krediett willen verschaffen of geld willen lenen, maakt hij vooral zichzelf verwijten. Eerder kon 
hijj bijvoorbeeld nog met verontwaardiging spreken over de 'typisch Duitse minachting' van 'de 
dikkee Duitse hotelier [die me] verklaarde dat ik geen diner "verdiende" en dat hij me alleen thee 
zouu laten brengen. En zo eet ik sinds gisteren niet meer en voed ik me alleen met thee. En de 
theee die ze serveren is ook nog afschuwelijk, zonder samowar (...)'." 

Hett geloof in een grote speelwinst neemt af. Wel blijft Dostojevski geloven in een kleine 
winst,, ter compensatie van verliezen en ter overbrugging van een schrijfperiode. Hij investeert 
niett langer alle hoop in het spel, al blijft die hoop sluimeren en krijgt die soms weer de over-
hand.. Naast de hoop nestelt zich gaandeweg ook de haat voor het spel. Dostojevski lijkt zich 
erbijj neer te leggen dat de toekomst geheel van zijn werk zal afhangen: 'Nu ik zo'n les heb ge-
had,, ben ik opeens volkomen gerust op mijn toekomst (...) En alles zal in het vervolg, denk ik, 
afhangenn van de waarde van mijn werk. Als het goed is komt er ook wel geld'.47 Zijn gezond-
heidd verontrust hem op dat moment meer dan zijn spel. Hij beklaagt minder zichzelf en meer 

46.. Brief . Wiesbaden , 22 augustu s 1865, in: Brieven  (1976) 210. 
47.. Brief , Homburg , 24 mei 1867, in: Brieven  (1976) 229-231. 
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zijnn vrouw en kind. Zij zullen onder zijn verlies moeten lijden. Hij vreest hiermee hun liefde te 
verspelenn ('als het alleen om mijzelf ging (...) ik zou lachend alles laten voor wat het is en weg-
gaan').. Hij geeft zijn erewoord naar huis te zullen komen, maar zegt nog niet ook voor de toe-
komstt van het spel af te zullen zien. 

Laterr verspeelt Dostojevski weer te veel, tot het geld voor de terugreis aan toe, naar 
eigenn zeggen omdat hij de trein heeft gemist.48 Als hij nogmaals een ernstig verlies lijdt bekent 
hijj zijn zwakte tegenover het spel, wat weer niet onmiddellijk betekent dat hij ermee op wil 
houden.. Hij belooft zichzelf plechtig verstandig te zullen spelen, 'als een Jood'. Als dat weer 
niett lukt bezweert hij nadrukkelijker dan voorheen: 'Nooit, nooit zal ik meer spelen'.49 Pas dan 
voeltt Dostojevski zich 'verslagen'. Maar een half jaar later laat hij toch weer zijn gezin in de 
steekk om te gaan spelen. In een half uur verliest hij alles. Nu durft Dostojevski niets meer te 
bezweren.. Hij vraagt slechts om vergiffenis.50 Nadien beproeft hij gelaten nog een enkele keer 
zijnn geluk. Zonder succes. 

Uiteindelijk,, nadat de dramatiek van het bestaan die van het spel ruimschoots heeft 
overtroffenn - helemaal geen inkomsten en de dood van zijn dochtertje; maar er komt ook weer 
eenn roman en er wordt een volgend kind geboren, er komt nog een roman en er is weer een 
kindd op komst, dit alles terwijl inkomsten uitblijven en de schulden, de kwakkelende gezond-
heidd en ook de heimwee voortduren of alleen maar erger worden (veel wanhoop, verveling en 
uitzichtloosheid)) - is het uit met het spel. Als Dostojevski weer gaat spelen zijn de benarde om-
standighedenn er naar. Er lijkt geen andere uitweg. Maar het spel levert slechts verlies op. Hij 
schrijftt zijn vrouw, nu omkleed met de meest indringende bezweringen, in driedubbele vorm 
('Ikk doe het niet, ik doe het niet, ik doe het niet en ik kom meteenY) en vol zelfbeklag ('bedenk 
datt er ongeluk bestaat dat de straf al in zich draagt') en met overtuiging ('Ik ben niet helemaal 
gek!'):: 'Ik heb je vroeger ook al geschreven dat het voorgoed voorbij was, maar nooit bespeur-
dee ik in mijzelf dat gevoel waarmee ik nu schrijf. Dat gevoel is fataal voor zijn spel. 

Err is iets groots met mij gebeurd, de weerzinwekkende fantasie, die mij bijna 10 jaar heeft ge-
kwekt,, is verdwenen. Tien jaar (of liever sinds de dood van mijn broer, toen ik plotseling werd 
verpletterdd onder de schulden) heb ik er steeds van gedroomd te winnen. Ik droomde dat seri-
eus,, hartstochtelijk. Maar nu is dat alles voorbij! Dit was de ALLERIaatste keer! (...) Ik begin een 
nieuww leven.51 

Hett is de laatste keer, maar het getob over schulden en geld houdt tot op zijn sterfbed aan.52 

Inn een eerdere paragraaf stelde ik dat Freud in zijn anti-analyse de mythe van de 'ziekelijke 
speler** formuleert. Hij geeft een geheel eigen uitleg aan Dostojevski's speelgedrag. Nu moeten 

48.. Brief , Saxon-tes-Bains , 6 oktobe r 1867, in: Brieven  (1976) 237-238. 
49.. Brief , Saxon-tes-Bain , 18 novembe r 1867, in: Brieven  (1976) 240-242. 
50.. Brief , Saxon-tes-Bain , 4 apri l 1868, in: Brieven  (1976) 243-245. 
51.. Brief , Wnsbaden . 28 apri l 1871, in: Brieven  (1976) 285-290. 
52.. 'Pas een jaar voor de dood van mijn man hebben wij eindelij k die schuldenlas t van ons af kunne n wentele n en 
weerr  vri j kunne n ademhalen , zonder bang te hoeven zijn , dat ze ons zouden manen , of kwelle n met exploten , met 
dreigemente nn van beslagleggin g en verkoo p van ons bezit , enzovoort . (Uit: Herinneringen  (1975) 197). ... Tegen 
beginn 1881 was er een eind e gekome n aan alle schulden , die ons zo hadden gekweld... ' (idem . 364). Op zijn sterf -
bedd kwel t nog de 'gedacht e dat hij zijn gezin vrijwe l onbemiddel d achterliet ' (idem . 373). 
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wee onderkennen dat ook Dostojevski's spel ondergeschikt is aan een bijzondere interpretatie, 
diee van De Speler. Dit verhaal kan eveneens als een mythe, die van de 'winnende speler1, 
wordenn ontmaskerd. Want Dostpjevkt's uitleg is nog niet 'goed' omdat Freud hem 'fout' ziet, of 
lieverr gezegd 'negeert'. De roman wijkt in meerdere opzichten van Dostojevski's werkelijke 
speelgeschiedeniss af. Niet alleen omdat het een roman is, waardoor de gelijkenis met Dosto-
jevskii bewust verborgen blijft, maar ook omdat het verhaal eenzijdig gekleurd is door het per-
spectieff van de speler, die vertelt vanuit zijn beperkte blikveld en eigenbelang. Deze interpre-
tatiee is pas mogelijk door een nauwkeurige vergelijking tussen de motieven van de auteur en 
dee (onbedoelde) gevolgen van zijn gedrag. We mogen er weliswaar van uitgaan dat de spel-
opvattingg van Ivanovitsj aansluit bij die van Dostojevski gedurende zijn spelersleven, maar we 
wetenn ook dat Dostojevski hier gaandeweg, en op een gegeven moment definitief, afstand van 
neemt.. De Speler geeft daarmee, evenzeer als het essay van Freud, een vertekende weerga-
vee van Dostojevski's spel. 

3.66 Een nieuw spelbegri p 

Dee belangrijkste reden om van het spel af te zien, is dat Dostojevski tot het inzicht komt dat er 
uiteindelijkk niets gewonnen kan worden. Gewapend met dit nieuwe inzicht had Dostojevski 
verderr kunnen spelen. Hij zou het spel dan hebben moeten leren waarderen als tijdverdrijf, als 
vermaakk en als object van observatie. Maar dit vermaak zou geld hebben gekost dat Dosto-
jevskii bij voorkeur aan 'hogere doelen' besteedt. Daaraan wijdt hij ook liever zijn tijd en aan-
dacht. . 

Tott een herformulering van zijn spelopvatting - wat een verenkelvoudiging van zijn 
dubbelperspectieff zou moeten zijn - komt Dostojevski niet. Maar hij omschrijft wel het zuivere 
spelbegripp van de moderne speler, zij het in termen van de keerzijde. Daarin schuilt de diepere 
betekeniss van De Speler voor de sociologie van het spel. Dostojevski belicht in De Speler het 
krachtenveldd waarin het moderne kansspel wordt gespeeld. Hij doet dit door te laten zien op 
welkee grenzen een speler uit de middenklasse stuit, met motieven die zich moeilijk met die 
klassepositiee laten verenigen. Deze speler kan niet, zoals de elitaire spelers, onverschillig 
staann tegenover het spelresultaat. Daarvoor is het vermogen ontoereikend. Maar deze speler 
kann zich ook bezwaarlijk, zoals de spelers uit het gewone volk, op het spelresultaat richten. 
Wantt de elite veracht die speelwijze. Voor dit dilemma biedt het zuivere spel een oplossing. 
Daarbijj geeft de speler zich over aan het spel, uitsluitend voor het plezier en voor zover het 
persoonlijkee budget dat toelaat. Voor de speler heeft het spel dan iets 'kunstmatigs', omdat het 
spelresultaat,, dat tot de symbolische dimensie wordt teruggebracht, binnen de totale leefwe-
reldd eigenlijk niet telt. De verwerkelijking van het zuivere spel verlooptt daarom niet als vanzelf, 
maarr kost zekere moeite, omdat de 'onderschikking' van het spel een bijna tegennatuurlijke' 
houdingg jegens het spel vereist. Freud heeft een bijdrage geleverd aan de psychologisering 
vann dit spelbegrip, door erop te wijzen dat het zuivere spel onbewust toch verbonden kan zijn 
mett aspecten van iemands persoonlijkheid. Bondig gesteld geeft Dostojevski de onontkoom-
baarheidd van dit spelbegrip aan, en belicht Freud er een gevolg van, waarbij hij ten onrechte 
ditt gevolg op Dostojevski van toepassing verklaart. 

Inn mijn analyse van dit 'misverstand' komt het verzelfstandigde spelbegrip naar voren in 
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dee overeenkomstige vorm van de analyses van Dostojevski en Freud, die van de anti-analyse. 
Uitt De Speler, en uit het spelersleven van Dostojevski, valt af te leiden dat spelen om te win-
nenn uiteindelijk een illusie is. En Freud veronderstelt, weliswaar ten onrechte, op voorhand de 
toepassingg van het zuivere spel door Dostojevski. In beide interpretaties wordt het verzelfstan-
digdee spelbegrip voorgesteld als tweeledig, als opgebouwd uit een positief plezierige en een 
negatieff pijnlijke pool. En in beide gevallen wordt dit continuüm uit de negatieve pool afgeleid. 
Daarbijj omsluit het negatieve antideel het gehele verhaal - het verhaal neemt als het ware het 
positievee speelplezier in bescherming. In een sociale versie van de natuurkundige hoofdwet 
ACTIEE = REACTIE benadrukt, net als bij James Bond, de interpretatie wat in de werkelijkheid 
moett worden teruggedrongen. Terwijl de analyses van Dostojevski en Freud zo vergelijkbaar 
vann vorm zijn, verkennen hun interpretaties inhoudelijk tegengestelde kanten van de speel-
norm.. Bij Freud sluit de speler zich van het spelresultaat af; Dostojevski's spel is in zijn visie 
alleenn voorstelbaar voor zover het in verband kan worden gebracht met vadermoord en mas-
turbatie.. Dostojevski en Ivanovitsj laten zich daarentegen volledig door de uitkomsten van het 
spell leiden. 

Tott zover heb ik laten zien hoe de teksten van Dostojevski en Freud berusten op het axioma 
vann het zuivere spel als een min of meer natuurlijk gegeven. De vanzelfsprekendheid van dit 
gemeenschappelijkee uitgangspunt wordt alleen nog maar groter naarmate het accent meer op 
hett speelprobleem van Dostojevski en de tegenstelling tussen de interpretaties van Dostojev-
skii en Freud wordt gelegd. De speelnorm die in het geding is, het verzelfstandigde spel, ver-
dwijntt uit het zicht en raakt zelfs uitgesloten van het onderzoek. Een ander spelbegrip laat zich 
nauwelijkss nog indenken, met name het meer 'afhankelijke' spel (niet te verwarren met het an-
ti-spel),, waarbij het spel en de speler niet een tegenstrijdige relatie onderhouden maar een on-
deelbaree eenheid vormen. Dit afhankelijke spel kan, om door middel van dit contrast het ge-
kunsteldee karakter van het zuivere spel te onderstrepen, onder meer naar voren worden ge-
brachtt via de elitaire spelopvatting waartegen Dostojevski zich in De Speler afzet. 

Dee opvattingen van Dostojevski over de elite en het spel sluiten nauw aan bij die van 
Thorsteinn Veblen in Theory of the Leisure Class (1899). Afgaand op De Speler acht Dostojev-
ski,, net als Veblen, voor de elite een hoge inzet belangrijk om het lagere volk op afstand te 
houden,, en om binnen de elitaire kring de persoonlijke macht te etaleren. De onverschilligheid 
tegenoverr de uitkomst van het spel is volgens Dostojevski slechts 'schijn'. Veblen wijst op het 
prestigee bij het spel door de 'verspilling'. Die verspilling ziet hij - voor de goede orde - niet zo-
zeerr in de economische onproductiviteit vanwege het verlies in het spel, alswel in de oneco-
nomischee productiviteit van het spel, omdat men daarin niet op 'het verstand' maar op 'het ge-
luk'' vertrouwd.53 De spelopvatting van Veblen valt echter, net als die van Dostojevski, te begrij-
penn als een kritiek, waarbij de eigen motieven op de elitaire spelers geprojecteerd worden en 
hunn spel wordt afgemeten aan de eigen beoordelingsmaatstaven. Deze kanttekening bij Ve-
blenn maakt Thomas M. Kavanagh in Enlightenment and the Shadows of Chance (1993).54 Ka-
vanaghh zet Veblens visie op de elite af tegen het zelfbeeld van de elite. 

53.. Th. Veblen , Theorie  van de nietsdoende  klasse,  Amsterdam , De Arbeiderspers , 1974,228-241 [1899]. 
54.. Th. M. Kavanagh , Enlightenment  and the Shadows  of  Chance,  Baltimor e and London , The John Hopkin s Uni-

versit yy  Press , 1993,43. 
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Hett kansspel, in het bijzonder de georganiseerde loterij en de tafel- en casinospelen, 

begrijptt Kavanagh in de context van de Verlichting (17/18 eeuw) en het hof te Versaille ten tij-
dee van het ancien régime, in termen van de keerzijde van het rationalisme. De bourgeoisie 
vindtt in het kansspel een belangrijk punt van kritiek op de adel. Het mikpunt is de adellijke 
speelwijze.. De adel ziet het spel niet als keuze maar als noodzakelijk voor de eigen identiteit. 
Binnenn het aristocratische ethos wordt aan het speelgeld geen waarde gehecht. Men speelt 
niett voor het geld. Aan gokschulden kan zelfs een zeker prestige ontleend worden, omdat het 
spel,, net als het duel, kan worden gezien als substituut voor de eer die de middeleeuwse rid-
derr op het slagveld kan winnen door zijn leven voor de koning te wagen. Belangrijker dan deze 
symboliekk acht Kavanagh de archaïsche betekenis van het spel analoog aan het mechanisme 
vann 'de gift'.55 Het spel wordt dan in verband gebracht met een stelsel van ruilrelaties, waarbij 
hett persoonlijk prestige van het nakomen van verplichtingen zwaarder weegt dan het kapitaal 
datt ermee gemoeid is. In een spel met extreem hoge inzetten kunnen adellijke spelers hun 
identiteitt benadrukken, maken zij zich onderling afhankelijk, en kunnen zij zich, met hun onver-
schilligheidd tegenover het geld, superieur tonen ten opzichte van de bourgeoisie. De regelma-
tigg voorkomende gokschulden vormen lang niet zo'n probleem als voor Dostojevski. Integen-
deel,, het waardig ondergaan van het verlies en van de schulden benadrukt het prestige en de 
superioriteitt over het geld. Wie daarentegen berekenend en geldbelust speelt neemt het geld 
serieus,, toont zich aan het geld ondergeschikt en minderwaardig. Kavanagh concludeert: 

Thee aristocratie gaming table was never imagined as the site of a confrontation between the 
playerr and the game as a structure of abstract mathematical expectations. To the contrary, 
gamblingg was the always personalized and individual conflict between each specific person and 
hiss opponents.56 

Mett de kritiek van schone schijn en verspilling op het elitaire spel door de burgerij, die zich op 
dee geldeconomie en de persoonlijke verdienste oriënteert, komt een nieuw en 'rationeel' spel-
begripp naar voren. In de soortgelijke kritiek van Dostojevski en Veblen op het elitaire spel 
vormtt de economische ruilwaarde van het speelgeld de maatstaf. Dit geld wordt, in contrast 
mett de elitaire opvatting, uiterst serieus genomen. Het elitaire spel is pas 'belachelijk', zoals 
Dostojevskii Ivanovitsj laat zeggen, als het door de bril van deze rationaliteit bekeken wordt. 

Dee moderne rol van de middenklasse speler, die te weinig bezit om het geld in prestige 
tee investeren en die voor het bestaan te veel van de doel-middelen rationaliteit afhankelijk is 
omm tijdens het spel op te geven, is door Dostojevski positief aangeduid als de 'schrijver' die 
'observeert'.. Dit is ook de spelpositie van de toeschouwer die, om het slagveld van rijk en arm 
tee ervaren, te betreden en te aanschouwen, de deelname aan het spel minimaliseert en op het 
beschikbaree budget afstemt. Het speeldoel blijft dan zo veel mogelijk beperkt tot de spelprak-
tijk. . 

Dezee spelopvatting overheerst in het moderne casinowezen, waarbij de traditionele 
spelopvattingenn van de elite én van het volk tot de uitzonderingen worden gerekend (zie 
hoofdstukk 9). Het volkse standpunt valt dan nog te herkennen in de positie van de 'professio-

55.. Zie M. Mauss , 77» Gift.  Forms  and Functions  of  Exchange  in  Archaic  Societies,  Cohen & West, London , 1970 
[1925] , , 
56.. Kavanagh(1993)64 . 
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nelee speler1. Deze specialistische positie krijgt bijvoorbeeld gestalte in pokertoemooien en sluit 
beterr aan bij het wedden of bij het blackjack dan bij het roulette. Aan het andere uiteinde is het 
elitairee standpunt te herkennen in exclusieve private clubs, zoals in de cercles of salles privé 
vann toeristisch-recreatieve casino's. In deze afgeschermde ruimtes worden alleen de 'grote 
spelers'' of zogenaamde high rollers toegelaten. Door een hoge minimum inzet is daar een 
speeldrempell gelegd. Het publiek mag van een eerbiedig afstandje toekijken, naar bijvoor-
beeldd het exclusieve baccarat; dit prestigieuze spel wordt met alle egards omringd. 

3.77 Verzelfstandigin g en verslavin g 

Inn dit hoofdstuk is de verbeelding van de afhankelijke speler besproken. Aan de hand van de 
romann De Speler, geplaatst in relatie tot Dostojevski's eigen speelgedrag en Freuds interpreta-
tiee daarvan, heb ik het idee van een verzelfstandigde speler naar voren gebracht. De afhanke-
lijkee speler vormt een probleem dat inherent is aan de beoefening van het commerciële spel. 
Ditt probleem wordt veroorzaakt door het feit dat een speler in de verleiding kan komen om aan 
dee beoefening van het spel een dubbel profijt te ontlenen: de speler kan plezier beleven aan 
hett spel, maar kan ook uit zijn op een financieel voordeel. Naarmate een speler zich beperkt 
tott het plezierspel is sprake van een verzelfstandigde speler. 

Dee ontwikkeling van de notie van een verzelfstandigde speler, die hoofdzakelijk aan 
hett spel deelneemt ter vermaak, valt te beschouwen als een belangrijke fase in, en als een 
elementt uit, een meeromvattend proces van verzelfstandiging. In dit proces komt het kans-
spelvermaakk 'op eigen benen' te staan: het spelen voor plezier wordt zo duidelijk mogelijk on-
derscheidenn van het spelen voor geld; en de organisatie van het spel wordt zo duidelijk moge-
lijkk onderscheiden van de beoefening van het spel (zie hoofdstuk 2). Deze omvattende verzelf-
standigingg mondt voorlopig uit in de eigentijdse, omvangrijke en gedifferentieerde kans-
spelsector.. Een dergelijke verzelfstandiging heeft, in de woorden van Ton Lemaire, 'als terug-
slagg op het totale leven de verzelfstandiging van de andere levensbereiken (...), zodat (...) het 
menselijkk bestaan opgesplitst is in verschillende, onderling heterogene sferen, waartussen af-
zonderlijkk een samenhang moet worden gecreëerd.'*7 Van de verzelfstandiging is in dit hoofd-
stukk uitsluitend de beoefening van het spel belicht. De inperking van het voor het kansspel zo 
kenmerkendee winstmotief staat daarbij centraal. 

Dostojevskii leert het kansspel kennen in een specifieke fase van de verzelfstandiging, 
inn de context van de opkomst van toeristische casino's in Europa in het midden van de negen-
tiendee eeuw. Hij geeft in zijn roman De Speler niet zozeer een (anti-)representatie van het zui-
veree spel, hij levert met deze roman een bijdrage aan dit spelconcept. Dit concept maakt hij op 
eenn vanzelfsprekende en aansprekende manier inzichtelijk, voor discussie vatbaar en toegan-
kelijkk voor de belevingswereld van de lezers. Zijn bijdrage bestaat niet uit een speelvoorschrift, 
zoalss van een etiquetteboek, maar uit een tragikomische en leerzame confrontatie van een 
spelerr met de spelpraktijk. De Speler bevat een soort zelfanalyse van de valstrik waar een 
speler,, verkerend in voor de middenklasse kenmerkende omstandigheden, in kan lopen. Dit 
levertt een tegenstrijdige situatie op:: een van het spel afhankelijke speler die aan het spel deel-

57.. T. Lemaire , Over  de waarde  van kuituren.  Ambo , Baam, 1976,41. 
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neemtt om niet langer van het spel afhankelijk te hoeven zijn. De zuivere spelopvatting, waarbij 
dee afhankelijke speler zich uit het spel terugtrekt en het spel niet langer de financiële bevrijding 
belooft,, kan dit dilemma oplossen. De roman is in dit opzicht eerder een gevolg van dan een 
aanbevelingg tot het zuivere spel; eerder de pijnlijke gewaarwording of ontdekking ervan dan 
eenn verdere ontwikkeling. 

Hett personage van Ivanovitsj, zo valt af te leiden uit mijn analyse van De Speler, zit 
geheell gevangen in het instrumentele beeld van kansspelen. Voor de auteur Dostojevski, zo 
blijktt uit mijn analyse van zijn speelcarrière, wordt dit eenzijdige spelbegrip tot een vergissing. 
Hijj zweert het spelen om geld op een zeker moment af. Voor de toeschouwer, die de roman in 
eenn breder sociaal en historisch verband kan plaatsen, wordt het beeld van het instrumentele 
profijtspell tot een waarschuwing voor een mogelijk gevaar. Deze keerzijde van de deelname 
aann het commerciële spel kan vervolgens uitgroeien tot een anti-these bij de werkelijke ontwik-
keling,, naarmate dit gokwezen verder verzelfstandigt en zich van het instrumentele spel dis-
tantieert.. Dan wordt de afhankelijke speler tot een mythe, die op de toeschouwer een ver-
vreemdendd effect kan hebben. Dit blijkt met name uit Freuds interpretatie van Dostojevski's 
speelgedrag.. Freud miskent volledig de instrumentele motieven van Dostojevski, en be-
schouwtt diens speelexcessen als een geestelijke verslaving aan het plezierspel. Zijn psycho-
analysee gaat niet uit van de afhankelijke speler, maar van de verzelfstandigde speler die 
geestelijkk verslaafd kan raken aan het speelplezier. Ook voor de verbeelding van de afhanke-
lijkee speler brengt de mythologische structuur een tweezijdige interpretatieruimte met zich 
mee.. Spelen om geld kan een fictie zijn, zoals in de visie van Freud, of het is de bittere werke-
lijkheid,, zoals voor De Speler van Dostojevski. Hiermee is niet gezegd dat iedereen De Speler 
opp een dubbelzinnige manier zal ervaren. Aangetoond is wel dat de mythologische structuur 
voorr gokverslaving in de samenleving nadrukkelijk aanwezig is. Verderop in deze studie zal ik 
naarr voren brengen dat en hoe de tegenstrijdige interpretaties van Dostojevski en Freud weer-
kerenn in de sociaal-wetenschappelijke theorievorming over en het onderzoek naar gokversla-
vingg (zie paragraaf 6.5.1). 

Bourdieuu heeft, zoals vermeld in de inleiding, in zijn studie van de kunst een soortgelij-
kee analyse van Flauberts L'Éducation sentimentele (1869) gegeven. De overeenkomsten tus-
senn Flaubert en Dostojevski zijn opmerkelijk. Bij Flaubert draait het eveneens om een zelfana-
lysee waarbij de hoofdpersoon van de roman, Frédéric, verstrikt blijft in een problematiek die de 
auteurr in zijn eigen leven tot een goed einde brengt - misschien wel door het schrijven van de 
roman.. Het spel is voor Ivanovitsj wat voor Frédéric volgens Bourdieu de literatuur is: 'een 
middell om zich te handhaven in de burgerlijke wereld'.58 Ook andere literatoren hebben zich 
doorr het kansspel laten verleiden. Eduard Douwes Dekker (1820-1887), alias Multatuli, maakte 
omstreekss dezelfde tijd (tien jaar voor hem, in 1853) kennis met ongeveer hetzelfde speelter-
reinn als Dostojevski. Hij leerde het kansspel kennen in het Belgische kuuroord Spa, en raakte 
err diep door in de schulden. Multatuli schreef over het roulette in zijn Millioenen-studiën™ 
Hoewell er tussen de twee grote verschillen zijn in het spelsysteem dat zij volgden en in wat zij 
overr hun ervaringen schreven, namen beiden uit noodzaak hun toevlucht tot het spel, dat zij in 
dee eerste plaats zagen als een mogelijke bron van inkomsten. 

58.. Bourdie u (1994) 38. 
59.. Multatuli , Volledig  Wérk,  deel 14 (Brieve n en dokumente n uit de jaren 1870-1871), Amsterdam , 1982. 
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Uitt de ervaringen van Dostojevski en uit De Speler valt af te leiden dat voor de verwer-
kelijkingg van het ideaal van het zuivere spel aan specifieke voorwaarden voldaan moet zijn, 
mett name de aanvaarding van het verlies in combinatie met afdoende financiële middelen. Dit 
komtt neer op het doorvoeren van een strikt onderscheid tussen de ruilwaarde en de gebruiks-
waardee van het speelgeld. De persoonlijke economie van de speler moet onafhankelijk van het 
spell zijn. Omdat zij door hun werk moeilijk in hun bestaan konden voorzien, ontleenden Dosto-
jevski,, zijn alterego Ivanovitsj, en ook Multatuli, valse hoop aan het spel. Freud gaf uitleg aan 
eenn andere, eveneens met het zuivere spel verbonden problematiek. De speler dient zijns in-
zienss de speelmotieven, uitgaande van het onderscheid tussen bewuste en onbewuste motie-
ven,, te kennen en te beheersen. Het zuivere spel kan niet bestaan, zonder de verzelfstandigde 
spelerr die zich bewust is van, en verantwoordelijk is voor, de 'kunstmatigheid' van dit spelbe-
grip. . 

Mett dit hoofdstuk rond ik deel I af, en daarmee de beantwoording van de eerste hoofdvraag 
overr het verbeeldingsvraagstuk van het gokcomplex. Voor de afhankelijke speler uit De Speler, 
komm ik tot een soortgelijke conclusie als voor het criminele beeld van kansspelen uit de Bond-
fictiee (zie hoofdstuk 2). In de verbeelding leidt deze verzelfstandigingsproblematiek tot een 
tweezijdigee interpretatieruimte: het beeld van de afhankelijkheid is realiteit óf mythe. In het 
laatstee geval spreken psychologen doorgaans van een 'geestelijke verslaving'. Dit maakt dat in 
hett gokcomplex niet zonder meer valt te zeggen welke van deze tegenstrijdige interpretaties 
opp speelexcessen van toepassing is. Beide interpretaties bevestigen evenwel het idee van de 
verzelfstandigdee speler, zij het vanuit tegengestelde invalshoeken. In de volgende boekdelen 
laatt ik onder meer zien op welke manier de problematieken van criminaliteit en verslaving een 
roll spelen bij achtereenvolgens de maatschappelijke organisatie en de ruimtelijke verschijning 
vann kansspelen. 



Deell  II 

DEE STAAT VAN HET GOKKEN 

MindsMinds accustomed to seeing the development of productive forces 
asas the ideal end of activity refuse to recognize that energy, 

whichwhich constitutes wealth, must ultimately be spent lavishly (without return), 
andand that a series of profitable operations has absolutely no other effect 

thanthan the squandering of profits. 

Georgee Bataille 





Hoofdstu kk 4 
HETT VERBOD 

4.11 Inleidin g 

tnn het weekblad Household Words, onder redactie van Charles Dickens, verschijnt in 1858 een 
verslagg van de onrust over de Nederlandse Staatsloterij. 

Thee Staats Loterij Fever is raging. Raging, indeed; for, everybody is buying, everybody is hoping 
andd fearing, everybody is pretty sure to win (...) I am told the ruin begotten of this, among these 
classess [servants, small traders, little boys], especially, is more than a stranger can conceive; 
andd that the purloining of the master's silver is but the inevitable consequence when the servant 
takess to purchasing in the Staats Loterij (...) It is not so difficult to name the winner. For, the 
Royall State Lottery wins, and draws a snug little income from the odious traffic; draws it from the 
idleness,, sin, crime, and want, of its own children.1 

Dee schrijver verbaast zich over de levendige lotenhandel en haalt instemmend het negatieve 
commentaarr van Hollanders aan. De gegoede burgerij maakt zich zorgen over het loterijspel 
vann het gewone volk, en bepleit de afschaffing van de Staatsloterij. 

Dezee onrust wijst op een kentering in de (politieke) waardering voor de Staatsloterij. 
Tott aan het eind van de achttiende eeuw vinden kansspelen een vruchtbare bodem in de ka-
pitalistischee en calvinistische Nederlanden. Simon Schama schenkt in zijn studie van de Gou-
denn Eeuw, The Embarrassment of Riches (1987), bijvoorbeeld veel aandacht aan de beteke-
niss van het geld, waaronder de populariteit van speculatie en loterij.2 Materieel voordeel, han-
delsbelangen,, liefdadigheid, gezelligheid en vermaak leveren een kluwen aan tegenstrijdige 
motievenn op. Die komen alle naar voren in een uitzonderlijke termijnspeculatie op tulpen, wel-
kee in 1636 hysterische hoogtepunten bereikt. De grenzen tussen gokken en aandelenhandel 
zijnn niet altijd even scherp. De enige plekken waar het geld nog onveiliger is dan op de Am-
sterdamsee beurs zijn, volgens Schama, de speelholen in de sloppen en stegen waarmee de 
beurss voortdurend vergeleken wordt.3 De gegoede burgerij laat zich graag in met de ex-
clusievee loterijen. Wereldse hebzucht wordt daarin verbonden met vrome doelen.4 Veel kerken, 
gasthuizenn en andere liefdadige instellingen danken hun oprichting of uitbreiding aan een lote-
rij.rij. Rampen worden erdoor gelenigd. Loterijen worden ook opgezet voor het onderhouden van 
vestingwerken,, voor de financiering van oorlogen of van stedelijke prestigeprojecten. 

Dee loterijen hebben een stedelijke oorsprong en zijn nauw verbonden met het handels-
kapitalisme.. Ze zijn door historici aangetroffen in de vijftiende eeuw in de Noord-Italiaanse 

1.. Ch. Dicken s (ed), 'Down amon g the Dutchman , vi' , Household  Words.  A Weekly  Journal,  Januar y 30,1858,156-

160,156. . 
2.. S. Schama , Overvloed  en onbehagen.  De Nederlandse  cultuur  in  de Gouden  Eeuw,  Contact , Amsterdam , 1988 
[1987],, 348-376. 
3.. Schama (1988) 353. 
4.. Schama (1988) 313. 
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(Venetië,, Genua) en in de Nederlandse steden (Brugge, Antwerpen, Utrecht, Amsterdam). 
Loterijenn zijn het beste te begrijpen als massale weddenschappen die behalve veel mensen en 
eenn geldeconomie een groot administratief en logistiek vermogen vereisen. Al vroeg en op 
grotee schaal worden loterijen aangewend als redmiddel uit financiële crises. Filips II, bijvoor-
beeld,, zet om achterstallige soldij te kunnen betalen al in de periode 1556-1578 met Italiaanse 
adviseurss de mislukte 'Groote en generale staatsloterij' op.5 In 1726 vestigt de 'Generaliteyts-
loterij',, als vervanger van particuliere en provinciale loterijen, het loterijmonopolie van de Re-
publiek.66 In een tijd waarin het belastingmonopolie nog zwak is levert deze painless tax, een 
aanduidingg die de vrijwillige deelname benadrukt, noodzakelijke inkomsten op. 

Ditt is 'de goede oude tijd der Nederiandsche loterijen, waarbij ernst en een liefdadig 
doell voor zaten, en het den deelnemers niet uitsluitend of hoofdzakelijk om geldgewin, maar 
omm bevordering van een goed en Gode welgevallig werk te doen was', stelt G.A. Fokker in De 
geschiedenisgeschiedenis der loterijen in de Nederlanden (1862).7 Maar Fokker overdrijft hier waarschijnlijk 
dee idealistische motieven uit vroeger tijden, want deze liberaal zoekt vooral argumenten om de 
Staatsloterijj af te schaffen. Daartoe schrijft hij in 1864 een vlugschrift. Hij acht de Staatsloterij 
onderr meer verderfelijk omdat die steeds meer gericht is op de deelname van het gewone 
volk.. Volgens Fokker speculeert de overheid op de 'begeerlijkheid en hartstogten van een on-
nadenkendee menigte, die zóó weinig tegen verleiding bestand is'.8 

Deell I ging over het verbeeldingsvraagstuk van het gokcomplex. In deel II behandel ik het or-
ganisatievraagstuk,, een andere dimensie van de verzelfstandiging van het vermaak bij kans-
spelen.. Dit vraagstuk onderzoek ik aan de hand van de Nederlandse kansspelsector. De wet-
gevingg vormt een sterk verzelfstandigd element van deze sector. Aan de hand van de wetge-
vingg wil ik laten zien op welke manier een kansspelsector geleidelijk aan tot ontwikkeling komt 
enn hoe en waarom er een onderscheid wordt gemaakt tussen de organisatie en de beoefening 
vann het spel. Voor de spelers wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen het spel als ver-
maakk en het spel als bron van inkomsten. 

Dee organisatie van de Nederlandse kansspelsector behandel ik in drie hoofdstukken. In 
iederr hoofdstuk staat een fase in de verzelfstandiging van de organisatie van deze sector cen-
traal.. Een nieuwe fase tekent zich af wanneer kansspelen in vele opzichten anders behandeld 
gaann worden: wanneer omschrijvingen van de betekenis van het spel, het belang voor de sa-
menlevingg en de behoefte van spelers aan het gokken veranderen. De opeenvolgende fasen 
duidd ik achtereenvolgens aan als die van de 'verstatelijking', de 'vermaatschappelijking' en de 
'vermarkting'' van kansspelen. In ieder van deze fasen overheerst een specifiek organisatie-
model,, dat ik achtereenvolgens omschrijf als het 'verbodsmodel', het 'alibimodel' en het 'risi-
comodel'.. Met deze modellen vat ik de beginselen van de organisatiestrategie bondig samen. 
Dee modellen verwijzen naar een impliciete beleidstheorie, waar de betrokkenen in hun be-

5.. L. van der Essen, 'De "groote en generale staatsloterij" der Nederlanden (1556-1578), Bijdragen voor Vaderiand-
schesche Geschiedenis, 1913, 275-332; Zie voor een historisch overzicht van diverse Europese loterijen: H. Devisscher 
(red.)) Loterijen in Europa. Vijf eeuwen geschiedenis, Uitgegeven door de Nationale Loterij ter gelegenheid van haar 
60-jarigg bestaan, Brussel, 1994 (het aangehaakte loterijinitiatief staat daar overigens niet in vermeld). 
6.. Zie voor de vroege loterijgeschiedenis van Nederland: A. Huisman, J. Koppenol, Daer compt de Lotery met bom-
melsmels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726, Verloren, Hilversum, 1991. 
7.. G A Fokker, De geschiedenis der loterijen in de Nederlanden, Frederik Muller, Amsterdam, 1862,62. 
8.. G A Fokker, De Nederlandse Staatsloterij, Middelburg, 1864, 26. 
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schouwingenn over kansspelen in meer of mindere mate aan lijken te refereren.9 Wat ik onder 
dee genoemde termen precies versta zal ik in de betreffende hoofdstukken nader toelichten. 

Inn dit hoofdstuk zijn de verstatelijking van kansspelen en het verbodsmodel aan de or-
de.. Ik analyseer de verstatelijking aan de hand van de opkomst van de moderne wetgeving 
voorr kansspelen. In deze eerste fase van de verzelfstandiging van de kansspelsector worden 
kansspelenn ondergeschikt gemaakt aan het gezag van de nationale staat. De wettelijke om-
schrijvingg maakt kansspelen daarbij tot een bij uitstek politiek product. Tegen de achtergrond 
vann een cultuurpolitieke veroordeling van het gokken worden kansspelen vergaand bestreden, 
wantt het verbod op de exploitatie staat in de wetgeving voorop. 

Allereerstt ga ik in op de negentiende eeuwse liberale en confessionele politiek voor 
kansspelen,, die de achtergrond vormen van de eerste wetten voor kansspelen. De 'Wet tot re-
gelingg der Staatsloterij', die in 1885 van kracht wordt, is de eerste democratische wet op het 
terreinn van de kansspelen. Vervolgens behandel ik de wetgeving tot aan de algemene Wet op 
dee Kansspelen (WOK) van 1964. In weerwil van de retoriek van 'bestrijden' en 'afschaffen', die 
dee wetgeving in de fase van de verstatelijking overheerst, is het in het perspectief van verzelf-
standigingg belangrijk te onderkennen dat het uiteindelijk gaat om de omvorming van kansspe-

4.22 Instellin g van het verbodsmode l 

Dee nieuwe politiek voor kansspelen in de tweede helft van de negentiende eeuw richt zich niet 
opp een totaalverbod maar op de formele standaardisering van kansspelen. Het gaat om de re-
guleringg van marktkrachten door de overheid. Dit beleid komt tot stand, en zal keer op keer tot 
standd komen, in spanningsvelden van morele afkeuring versus economisch voordeel, van 
centraall gezag versus plaatselijk belang en van gezamenlijke actie versus de onbekommerde 
voortgangg van het dagelijks leven. In al deze opzichten kunnen de omstandigheden wisselen. 
Enn tussen de spelvormen onderling ontstaan verschillen in de voorschriften en in de toepas-
singg van verbodsbepalingen. Omdat in het begin van de democratische kansspelpolitiek wordt 
geprobeerdd om de exploitatie van kansspelen zoveel mogelijk met verboden aan banden te 
leggen,, omschrijf ik de organisatie van deze sector in termen van het 'verbodsmodel'. De ken-
merkenn van het verbodsmodel zijn: a) er is een grote ideologische consensus over het doel, 
namelijkk om het maatschappelijke kwaad van het gokken te bestrijden; b) de bestrijding vindt 
plaatss aan de hand van wettelijke verboden voor de exploitatie van kansspelen; en c) kans-
spelenn zijn uitsluitend toegestaan als een 'noodzakelijk kwaad', om averechtse gevolgen van 
gokverbodenn te voorkomen en omdat de 'menselijke goklust' en de bestaande markten van 
kansspelenn niet geheel te verbieden zijn. Het verbodsmodel sluit kansspelen dus niet volledig 
uit,, maar de toegeeflijkheid is wel uiterst beperkt. Er wordt alleen toegegeven aan kansspelen 
voorr zover dit onontkoombaar lijkt. Voor deze politieke houding tegenover kansspelen is 'ne-

9.. Zie A. Hoogerwerf , 'Belei d berus t op veronderstellingen : de beleidstheorie' , Ada PcStica,  1984. nr.4.493-531 . 
10.. Met name Foucaul t wijs t op de constructiev e kant van repressie , onder meer in zijn studi e van de seksualitei t Hij 
stel tt  dat de onderdrukkin g van het Victoriaans e puritanisme ' een nieuw e seksbelevin g tot gevol g heeft , en niet het 
verdwijne nn maar het verberge n van seksuel e handelinge n beoogt . Zie M. Foucault , 77» histor y of  sexuality.  An In-
troduction,troduction,  Vintag e Books , New York . 1980 [1978]. 
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gatievee tolerantie' een toepasselijke term.11 

4.2.14.2.1 Liberalen 
Liberalee politici geven de voorzet tot de wettelijke inkadering van kansspelen. Tegen de macht 
vann koning Willen II maken zij zich sterk voor een parlementaire democratie, en als die demo-
cratiee in 1948 gestalte krijgt hebben zij een overwicht in het parlement.12 

Dee Amsterdamse advocaat A.D. Meyer toont zich reeds vanaf 1817 een hardnekkig 
pleiterr voor hervorming van de Staatsloterij. Hij bepleit een reorganisatie van de Staatsloterij 
enn ontwerpt daarvoor onder meer in 1827 en 1832 plannen. In 1856 krijgt hij steun van het 
Tweedee Kamerlid, de advocaat en schrijver Jacob van Lennep. Van Lennep dient een op 
Meyerss plannen gebaseerd voorstel tot wijziging van de Staatsloterij in.13 In dat jaar vraagt de 
ministerr van Financiën Vrolik zich expliciet af, in een Rapport aan de Koning (1856), of de 
Staatsloterijj 'op het voorbeeld van naburige Staten' moet worden afgeschaft dan wel moet 
wordenn gewijzigd." De problematiek, die reeds vanaf het eind van de achttiende eeuw wordt 
gesignaleerd,, ziet de wetgever in misstanden bij de exploitatie van de Staatsloterij: er worden 
lotenn op krediet verkocht; er zijn valse loten in omloop; handelaren verkopen dezelfde lotnum-
merss aan meerdere personen, het zogenaamde 'splitten in de wind'; en er vindt bedrog met 
trekkingslijstenn plaats, de lijsten waarop de winnende nummers bekend worden gemaakt. 
Maarr de kritiek richt zich vooral op de verhuur van loten aan arme spelers. Arme spelers kun-
nenn gemakkelijk in de gokval lopen en meer uitgeven dan zij zich kunnen veroorloven, op 
grondd van de logische redenering dat een opgelopen verlies met een volgende kans valt goed 
tee maken. Kritici van de verhuur rekenen voor dat iemand die keer op keer een lot huurt uitein-
delijkk meer geld kwijt is dan iemand die direct een heel lot koopt. Het verhuurstelsel wordt van-
aff 1856 geleidelijk afgeschaft. 

Ditt betekent niet dat de kritiek op de Staatsloterij verstomt. Met name Van Lennep en 
dee in de inleiding van dit hoofdstuk aangehaalde Fokker verwoorden de liberale kritiek in de 
Tweedee Kamer. De steeds weerkerende argumenten voor afschaffing werkt Fokker meer 
systematischh uit in zijn aanklacht De Nederlandse Staatsloterij (1864).15 Soortgelijke kritiek uit 
eerderr de hoogleraar N.B. Donkersloot in Loterij en jenever. Twee rampen voorde Nederlan-
denden (1854).16 Voordien zijn enkele van de bedenkingen die Donkersloot en Fokker formuleren 
all te lezen in opvoedende geschriften, zoals in 'Waarschuwing tegen het gevaar van alle zulke 
spelen,, waarin, tegen eene groote, doch onzekere winst, een, al is het slechts gering, verlies 

11.. Voor de noti e van 'negatiev e tolerantie ' referee r ik aan: H. Marcuse , De eendimensionale  mens,  Paul Brand , 
Bussum ,, 1975; Marcus e gebruik t de term 'afgedwonge n tolerantie ' (overigen s in een ander e context) . Hij doel t dan 
opp de aanvaarding , in terme n van een noodzakelij k kwaad , van de negatiev e gevolge n van de industriël e samenle -
ving . . 
12.. Voor de algemen e vormin g van de Nederlands e staat en democrati e als contex t van de kansspelpolitie k baseer 
ikk  mij hoofdzakelij k op de volgend e twee bronnen : S. Stuurman , Verzuiling,  kapitalisme  en patriarchaat,  SUN, Nijme -
gen,, 1983; F.L. Holthoo n (red.) , De Nederlandse  samenleving sinds  1815, Van Gorcum , Assen - met name Hoofd -
stukk 14: H. Daalder , 'Politiek e Instellinge n en Politiek e Partijen' , 305-340. 
13.. Later publiceerde n zij gemeenschappelijk e een brochure : A.D. Meyer en J. van Lennep , Toelichting  van het  her-
nieuwdnieuwd  voorstel  eener-noodige-nuttige-  en financieel  voordelige  staatsloterij,  Amsterdam , 1863. Omdat zijn voorstel -
lenn niet werde n overgenome n sprak Meyer zelf van een 'voorsteHenstrijd' . 
14.. Staatscourant,  30 septembe r 1856, nr. 232. Dit 'rappor f is ook opgenome n als bijlag e in Fokker (1864,74-94). 
15.. Fokke r (1864). 
16.. N.B. Donkersloot , Loterij  en jenever.  Twee rampen  over  Nederland,  Van Campagne , Tiel , 1854. 
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overstaat'.177 In 1809 bekroont de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen dit geschrift van J.H. 
Swaan,, de conrector van de Latijnse schooi van Culemborg, als antwoord op een prijsvraag; 
dezee vereniging, opgericht in 1784, is de burgerlijke organisatie bij uitstek voor het toepassen 
vann Verlichtingsidealen op praktische vraagstukken.18 Ook Justus van Effen geeft in 1735 een 
beschouwingg over kansspelen waarin hij vooruitloopt op de latere kritiek van de aangehaalde 
liberalee politici. Van Effen acht het kansspel alleen toelaatbaar voor 'die genen, die het blotelyk 
gebruiken,, als uitspanning van beeztgheden (...) en, die ieder naar mate van zyn magt, niet 
meerr wagen, dan 't geen hun onverschillig is of zy het behouden, of kwyt raakten (...)'." 

Fokkerr wijst de Staatsloterij in beginsel af omdat het een kansspel is, en dat is in zijn 
ogenn alleen aanvaardbaar wanneer de speler de winst niet voorop stelt: 'Spel mag niet anders 
zijnn dan uitspanning (...) Van het oogenblik af dat winst het doel is (...) wordt het eene soort 
vann handel, die gerigt is op het verkrijgen, niet door een productieven arbeid of ruit, maar ge-
heell ten koste en ten schade van een ander.'20 Dit spelkarakter vormt de kern van liberale be-
togenn over en hervormingen van kansspelen, ook al wijzen commentatoren erop dat Fokker 
zijnn conclusie over de afwezigheid van spell bij de Staatsloterij te ver doorvoert en te weinig re-
keningg met de omstandigheden houdt.21 Argumenten over het belang van de schatkist, de 
vreess voor clandestiene en buitenlandse loterijen en het belang van de loterijhandel zelf, zijn 
voorr de liberalen secundair aan het spelkarakter.22 We zien hier hoe negentiende eeuwse poli-
ticii zich bij de formulering van wetten voor kansspelen uitputten in het maken van een onder-
scheidd tussen het expressieve spelen voor het plezier en het instrumentele spelen voor de op-
brengst.. Bij de wetgeving voor kansspelen komt zo dezelfde thematiek van spelopvattingen 
naarr voren die Dostojevski verwerkte in De Speler (1866) (zie hoofdstuk 3). Net als Dostojev-
skii moeten politici dit onderscheid in spelopvattingen in zekere zin nog leren maken en toe-
passen. . 

Dee liberalen keren zich tegen de Staatsloterij, tegen het kansspel in het algemeen, 
omdatt zij dit een onzinnige en improductieve activiteit vinden die op gespannen voet staat met 
dee ideale samenlevingsorde die hen voor ogen staat. Het morele vertrekpunt van Fokker is dat 
'dee mens niet in de wereld is gekomen om te eten, te drinken, te slapen en zich te vermaken 

17.. J.H. Swaan, Waarschuwing  tegen  het  geval  van alle  zulke  spelen...',  Maatschappi j tot nut van' t algemeen , Am-
sterdam ,, 1809. 
18.. Zie B. Kruithof , Zonde  en deugd  in  domineesland,  WoKers-Noordhoff , Groningen , 1990,60-95. 
19.. J. van Effen , De Hollandse  Spectator,  25 februari , 1735. 
20.. Fokker (1864) 7. 
21.. De definiti e van spel word t veelal ook afhankelij k gestel d van de situatie . Van spel is bij het gokke n voorbeel d 
ookk sprak e wannee r wel het winstmotie f vooro p staat maar het gokke n daarbi j afgemete n naar de consequentie s niet 
ernsti gg genome n word t Zie de 'boekbeoordeling ' van Fokker (1864) door A.M. Pareau in Bijdragen  tot  de kennis  van 
hethet  staats-,  provinciaal  en gemeente-bestuur  in  Nederland,  Utrecht , 1865,130-136; P.F.L Verschoor , Opmerkingen 
overover  de Staatsloterij  en hare regeling  bij  de Wet van 23 Juli  1885, S.C. van Doesburgh , Leiden , 1887,1 -17. 
22.. Met de groeiend e omvan g van de rijksbegrotin g neemt het relatiev e belang af van de ongevee r 400 duizen d gul -
denn die de Staatsloteri j dan op kan brenge n - maar vaak lang niet haal t Naast dit kwantitatiev e aspec t is het accen t 
kwalitatie ff  verschove n naar de, voora l indirecte , belastinge n van burger s die in de loop van de negentiend e eeuw 
absoluu tt  en relatie f sterk stijgen . Het belang van kolonial e inkomste n of onderneminge n van de overheid , zoals de 
Staatsloterij ,, neemt hierdoo r af. Zie J.W. Gerritsen , 'De drankbestrijdin g en de inbren g van de alcoholaccijn s in de 
Nederlands ee staatshuishoudin g 1831-1920', Mens en Maatschappij,  1991,161-179. 
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(...)) maar in de eerste plaats geroepen is om te arbeiden.'23 Inkomsten door geluk en zonder 
inspanningg zijn minder legitiem dan die door arbeid of handel. Winst uit het spel, door burgers 
off overheid, is in tegenspraak met de instrumentele rede van de samenleving. Uit economisch 
oogpuntt noemt Fokker het kansspel een bedreiging voor de arbeid, de spaarzaamheid, de 
eerlijkheidd en de algemene welvaart.24 Er is, zo bezien, veel meer in het geding dan de 
Staatsloterijj alleen. Deze bezwaren hebben betrekking op het winststreven der spelers, niet op 
hett plezier van de loterij. Voor zover zij het spelkarakter weten te waarderen vellen gematigde 
liberalenn een milder oordeel over het kansspel en beoordelen zij de Staatsloterij overwegend 
naarr het doel, en naar de misstanden bij de exploitatie en de gevolgen voor spelers en hun 
gezinnen. . 

Datt de Staatsloterij ondanks het ongunstige politieke klimaat niet wordt afgeschaft is 
zekerr ook een tegemoetkoming aan de belangen van de loterijhandel en van de staatskas die 
err van oudsher mee verbonden zijn. De toelichting op de Wet tot regeling der Staatsloterij van 
18855 spreekt van 'slechts een voorlopig behoud'.25 In deze wet staat onder meer dat loten 
voortaann uitsluitend tegen vastgestelde prijzen verkocht mogen worden, en dat er maximaal 
driee loterijen per jaar en 21.000 loten per loterij zullen zijn. De wet beoogt vooral de vrijheden 
vann verkopers van staatsloten aan banden te leggen. 

4.2.24.2.2 Confessionelen 
Watt de wet in 1885 niet regelt, door een samenloop van omstandigheden, is de bescherming 
vann het monopolie van de Staatsloterij, zoals dat in 1814 is bestendigd met het verbod op alle 
buitenlandsee en particuliere loterijen.26 Door deze 'straffeloosheid' kan in 1897 het initiatief 
wordenn genomen tot de N.V. Lotisico, die een belangrijke concurrent van de Staatsloterij 
wordt.277 En dit is niet de enige concurrent. Particuliere loterijen nemen 'hand over hand toe'. 

Verlotingg van geldprijzen, van villa's, bouwhoeven en andere onroerende goederen, van equi-
pages,, paarden en vee, van rijwielen, loterijen op andere loterijen, bijvoorbeeld op de Staatslo-
terij,, prijsraadsel-loterijen, het gratis verstrekken van loten aan kopers van boeken en van aller-
handee winkelwaren  al dergelijke ondernemingen zijn, sedert de straffeloosheid bestaat, aan de 

23.. Fokke r (1864) 6. 
24.. Fokke r (1864) 12 e.v. 
25.. 'Memori e van toelichting , Regelin g der Staatsloterij' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  17 novembe r 1884, Wet 

48.. Bijlag e 3. 
26.. Deze juridisch e onvolkomenhei d ontstaa t doorda t bij de totstandkomin g van het Wetboek  van Strafrecht  van 
18866 de strafsancti e op overtredin g van het loterijmonopoli e uit de Code Pénal word t geschrapt . Tegelijkertij d is ver-
zuimdd om een sanctiebepalin g aan de regelin g voor de Staatsloteri j toe te voegen . In 1897 bevestig t de Hoge Raad 
dee onhoudbaarhei d van het monopoli e van de Staatsloterij . Zie voor de verbodsbepalin g van 1814: T.M.C. Asser , 
'Hett  souverei n beslui t van 22 juli j 1814 (Stbl . no.86), houdend e verbo d van alle vreemd e of particulier e Loterijen' , Bij-
dragendragen  tot  de kennis  van het  staats-,  provinciaal  en gemeentebestuur  in  Nederland,  1861, afl . VI, 285-294. 
27.. Volui t heet Lotisico : 'N.V. de Eerst e Nederlandsch e Maatschappi j tot Verzekerin g van Risic o in Loterijen' . De 'Lo -
tisico ''  is geen rechtstreeks e loterij , maar werk t via een juridisch e constructi e wel als een loterij . Lotisic o verzeker t 
speler ss in andere loterijen , met name de Staatsloterij , tegen het verlie s van hun inzet . In een pamfle t van tegenstan -
derss uit 1908, waarin Lotisic o word t 'ontmaskerd' , staat vermel d dat deze ondernemin g dan 80.000 klante n heeft en 
prijze nn beloof t uit te keren van tien- , vijftig - en honderdduizen d gulden . Uit: Een slachtoffer  van  "Loösfco" , 2de opla -
ge,, decembe r 1908, (Universiteitsbibliothee k Amsterdam , Br.3235-14). Lotisic o kan op gron d van een uitzondel -
ringsbepalingringsbepaling  (art. 10) van de Loterijwe t 1905 blijve n bestaan . Pas in 1931 loop t de koninklijk e goedkeurin g uit 1902 
af.. Dan word t onder beperkend e voorwaarde n een verlengin g toegestaan . 
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ordee van de dag en worden met dagelijks toenemende vrijmoedigheid en onbeschaamdheid, in 
hett openbaar aangekondigd en aangeprezen.28 

Zoo omschrijft de regering de uit de hand gelopen loterijmarkt in de toelichting bij het ontwerp 
'wettelijkee bepalingen der loterijen' (1903), dat het parlement in 1905 aanneemt als de nieuwe 
Loterijwet.299 Deze tweede wet op het gebied van de kansspelen komt niet alleen tot stand in 
eenn overspannen loterijmarkt, maar ook in een gewijzigd politiek krachtenveld. 

Aann het eind van de negentiende eeuw verliezen de liberalen, vooral door de uitbrei-
dingg van het kiesrecht, in de Tweede Kamer het machtsoverwicht aan de confessionelen, een 
alliantiee van gereformeerde en katholieke politici. De confessionelen vertegenwoordigen een 
bredee schare 'kleine luyden' en wijzen ieder kansspel af. Gokken is zonder meer zondig, er 
vanuitt gaande dat het vertrouwen in geluk een wantrouwen in of misbruik van God impliceert. 
Bovendienn is, zoals de apostel Paulus leert, het geld de wortel van alle kwaad, in het verleng-
dee hiervan wijzen zij op de hoge morele waarden van zelfbeheersing en arbeid.30 Abraham 
Kuyper,, de antirevolutionaire leider en minister-president van het eerste confessionele coalitie-
kabinett (1901-1905), schrijft in de troonrede van 1901 dat 'het zedelijk karakter van het open-
baree volksleven op meer afdoende wijze door de wet beschermd zal moeten worden (...)', en 
datt 'op openbaar terrein de speel- en drankzucht krachtiger zal moeten worden beteugeld'. 
Eenn eerste uitvloeisel hiervan is het voornemen tot afschaffing van de Staatsloterij, omdat de 
regeringg de overheid moreel minder bevoegd acht om 'straffend tegen de speelzucht op te tre-
den,, zoolang hij zelf niet gebroken heeft met (...) verschaffing van gelegenheid tot spelen'.31 Bij 
dee nieuwe Loterijwet laat de regering zich leiden door de overweging dat 'de speelhartstocht 
alss zoodanig en nog veel meer de exploitatie daarvan ook van overheidswege strenge veroor-

28.. 'Memori e van Toelichtin g Loterijwet" , zoals aangehaal d in: E. van Bolhuis , Nederlandse  Staatswetten;  Loterijwet, 
totalisatorwet,totalisatorwet,  Editi e Schuurma n & Jordens , no.69, Tjeenk Willink , Zwolle , 1951,154-183,10-11. 
29.. Zie voor een besprekin g van deze loterijwet : J.R. van Angeren , De Loterijwet  1905. Met hare wijziging  in  zake 
premieleningen,premieleningen,  Samson , Alphe n aan den rijn,  1928. 
30.. Confessionele n putte n zich minde r uit in de onderbouwin g van de bezwaren tegen kansspele n dan de liberalen . 
Zijj  achten dit doorgaan s op bijbels e grondslage n evident , wat in iets sterker e mate geld voor protestante n dan katho -
lieken ,, die meer geneig d zijn het spel af te meten aan de gevolge n ervan . Een kernachtig e politiek e verwoordin g van 
antirevolutionair ee bezwaren tegen loterije n geeft in dee Tweede Kamer als volg t de heer de Waal Malefijt : 'Ik voor mij 
achtt  de loteri j in alle vorme n een kwaad . Een kwaad uit godsdienstig , uit zedelij k en uit economisc h oogpunt . Uit een 
godsdiensti gg oogpunt , omdat ik meen dat het lot alleen dan mag gebruik t worde n wannee r er geen ander e middelen , 
omm in een zekere zaak tot een beslissin g te komen , ter beschikkin g staan . Uit een zedelij k oogpunt , omda t het kans -
spell  de hartstochte n prikkelt , den mensc h hoe langer hoe meer de heerschappi j over zich zelf doet verlieze n en hem 
voortdrijf tt  op een weg waarop hij niet tot staan kan komen ; en niet minde r omdat het spel afkeer wekt van geregel -
denn arbeid,.. . Reeds daarom moet ook uit een economisc h oogpun t de loteri j absoluu t veroordeel d worden. ' (Wette-
lijk ee bepalinge n betreffend e loterijen , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1904-1905,1981). Eerder in de geschiede -
niss  verzette n orthodox e calviniste n zich al fel tegen  loterijen . Na de Synod e van Dordrech t heers t bijvoorbeel d in veel 
stedenn een stren g calvinistisc h klimaat , en komt er (tijdelijk ) een abrup t eind e aan de bloeiend e Hollands e loterijcul -
tuur .. Onder meer voegen na 1615 orthodox e dominee s de loterije n toe aan de lijs t van ongepast e vermake n zoals 
dansen ,, drinken , kermispre t en toneel . Zij slagen er in de loterij-rag e aan banden te leggen . In een streng e provinci e 
alss  Zeeland geld t al sind s 1606 een algehee l verbo d op het houde n van loterijen , ook op stedelijk e liefdadigheidslo -
terijen .. Zie Huisman . Koppen d (1991,66-68). 
31.. 'Memori e van Toelichting , Afschaffin g van de Staatsloterij' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1902-1903, Wet 
191,, bijlag e 3. 
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deelingg verdienen'.32 

Datt de confessionele kansspelpolitiek ingrijpender is dan de liberale, blijkt niet alleen 
uitt deze intenties en de nader te noemen bepalingen, maar ook uit de plaats van de nieuwe 
wett in het totale wettelijk stelsel voor kansspelen. Want hoewel de aanleiding tot een nieuwe 
Loterijwett bestaat uit de ontbrekende strafbepaling in de wet van 1885, kiest de regering voor 
eenn geheel nieuwe wet. De uitgangspunten van de Staatsloterijwet sluiten te weinig aan bij de 
nieuwee situatie en de nieuwe beginselen - waarschijnlijk omdat de sinds 1814 bestaande ver-
bodsbepalingg hoofdzakelijk diende ter bescherming van de Staatsloterij en niet voor het terug-
dringenn van het gokken; dit is temeer begrijpelijk tegen de achtergrond van de voorgenomen 
afschaffingg van de Staatsloterij. De Loterijwet wordt aan de ene kant op termijn als ter vervan-
gingg van de Staatsloterijwet beschouwd. Aan de andere kant zal de Loterijwet worden aange-
vuldd met een streng strafrechtelijk beleid voor de overige kansspelen, door een bepaling in het 
Wetboekk van Strafrecht. Dit laatste onderstreept de regering in het antwoord aan kamerleden 
diee teleurgesteld reageren op de Loterijwet, omdat niet allereerst bepalingen zijn voorgesteld 
tegenn veel ernstiger kansspelen als het 'beursspel', de 'hazardspelen' en het 'wedden bij 
wedrennen'.33 3 

Inn 1911 verbiedt de uitgebreide zedelijkheidsstrafwet, die de strijd aanbindt tegen por-
nografie,, verleiding van minderjarigen, koppelarij, abortus provocatus en speelzucht, de open-
baree organisatie van alle overige kansspelen.34 De exploitatie wordt strafbaar als misdrijf en de 
deelnamee als overtreding. Dit is van toepassing op de paardenrennen, waar het wedden toe-
neemtt en waarbij ook Engelse bookmakers betrokken zijn, en op de speelhuizen, onder meer 
tee Scheveningen waar dan baccarat kan worden gespeeld.35 

Hett voorstel tot afschaffing van de Staatsloterij, dat voorziet in geleidelijke afschaffing 
overr een periode van achttien jaar, wordt niet uitgevoerd en in 1905 door Kuypers opvolger in-
getrokken.. De overgangsperiode wordt te lang en het wetsontwerp inconsequent gevonden. 
Hett principiële bezwaar tegen de Staatsloterij acht de Tweede Kamer overtrokken, omdat in de 
Loterijwett de overheid mee blijft werken aan vormen van loterij en ook aan de premieleningen 

32.. 'Memorie van toelichting, Wettelijke bepalingen betreffende loterijen', Handelingen der Staten-Generaal, 1902-
1903,213,4. . 
33.. 'Memorie van Antwoord, Wettelijke bepalingen betreffende loterijen', Handelingen der Staten-Generaal, 1904-
1905,, Wet 15, Bijlage 1,1. 
34.. Wijziging Wetboek van Strafrecht, 20 mei 1911, S.130, art.254bis. Zie Seesink (1960). Het 'beursspel' wordt ex-
pliciett van deze zedelijkheidswetgeving uitgesloten, omdat moeilijk aan te tonen zou zijn 'dat inderdaad van beurs-
spelspel sprake is, dat m.a.w. partijen werkelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hebben verklaard te willen spelen en niet b.v. 
tee willen koopen of eene overeenkomst van lastgeving te hebben willen aangaan.' Hierbij wordt opgemerkt dat de 
'beteugelingg der speelzucht voor zoover zich deze in speculatie ter beurze openbaart, noodzakelijk' is. ('Memorie van 
toelichting,, 'Bestrijding van zedeloosheid', Handelingen der Staten-Generaal, Wet 293, Bijlage 3, 7). Zie voor een 
overzichtt van de Nederlandse zedelijkheidswetgeving: G.A. Poelje e.a., Nederlands bestuursrecht. Deel II, Alphen 
aann de Rijn, Samson, 1962. 
35.. Van het bestaan van een speelgelegenheid in Scheveningen wordt b.v. melding gemaakt bij de begrotingsbe-
handelingg van 1901, en door A A Zijlstra in: Succes in het casino!, De Gooise uitgeverij, Bussum, 1976, 72. Onder 
meerr omdat de Hoge Raad in dit spel een element van behendigheid ziet, wordt de wettelijke definitie van 'loterij' in 
dee Loterijwet 1905 op basis van een amendement aangepast. Aan de zinsnede dat spelers 'geen invloed kunnen 
uitoefenen'' word toegevoegd: 'geen "overwegende" invloed'. Deze toevoeging geldt nadien voor alle wettelijke defini-
tiess van een kansspel. Zie Bolhuis (1951, 67-68). Zie voor de behendigheidsstatus van het 'spel op de pier*: Week-
bladblad van het Recht, nr. 7856, 29 december 1902. 
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diee van de Loterijwet uitgesloten zijn. De regering zwakt de bezwaren zelf af met de kantteke-
ningg dat de Staatsloterij niet 'de meest afkeurenswaardige of meest verleidelijke' loterij is en 
diee 'uit een verkeerd beginsel voortvloeiende practische nadeelen (...) niet onbelangrijk be-
perkt.38 8 

Hett is van belang te onderkennen dat deze wetten weliswaar beogen de zogenoemde 
'speelzucht'' te bestrijden, maar dat de overheid dit slechts indirect nastreeft, door zich op de 
exploitatiee te richten. Deze wetten bieden niet alleen een zekere classificatie van kansspelen, 
maarr maken tegelijk een onderscheid en bepalen de verhoudingen tussen overheid, onderne-
merss en spelers. Naast een beoordeling van het spanningsveld tussen de werkelijke en de 
wenselijkee kansspelmarkt en een weging van de politieke krachtsverhoudingen, gaat iedere 
meningg over de wet dan ook samen met een oordeel over de taak van de overheid bij kans-
spelen.. We zien hier hoe in wetten voor kansspelen nadrukkelijk een onderscheid wordt door-
gevoerdd tussen de organisatie en de beoefening van het spel. Tegelijkertijd trachten wetgevers 
dee beoefening van het spel wel te beïnvloeden door voorwaarden aan de exploitatie te stellen. 
Mett name het spelen voor geld is rond de eeuwwisseling omstreden. 

Dee Loterijwet van 1905 is niet gericht 'tegen den speler in de loterij, maar tegen de lote-
rijenrijen zelve en tegen hen, die de speelzucht ten eigen bate exploiteeren'.37 De belangrijkste re-
denn voor de oriëntatie op de exploitatie is dat de staat niet een bepaalde moraal aan de bur-
gerss mag opleggen, niet als 'censor morum' mag optreden. Bedenkingen in deze richting wijst 
dee regering van de hand.38 Het hoofddoel van de Loterijwet is de 'bescherming van de speler'. 
Hett doel 'tempering van de speellust' is een wenselijk en ook verwacht afgeleide van 'de be-
teugelingg van het particulier winstbejag'. Bovendien zijn ook confessionelen ervan doordron-
genn dat de kerstening van de wet niet verder kan gaan dan de 'volksconsciëntie' toelaat. De 
antirevolutionairee woordvoerder zegt hier in de Tweede Kamer over: 

Waarr nu de groote meerderheid van het Nederlandsche volk in een loterij voor een liefdadig 
doell volstrekt geen kwaad ziet, j a , haar misschien zelfs aanbevelenswaardig acht, gaat het niet 
aann wettelijke bepalingen in het leven te roepen om eenvoudig alle loterijen strafbaar te stel-
len.38 8 

Tegenn deze achtergrond verbiedt de Loterijwet van 1905 het zonder vergunning organiseren 
vann een loterij en de betrokkenheid bij de organisatie van een buitenlandse loterij in Neder-
land.. Gemeenten mogen vergunningen afgeven voor loterijen met een 'liefdadig doel' ofwel 
voorr die de 'wetenschap, kunst of een ander algemeen belang' bevorderen. Maar er mogen 
geenn geldprijzen zijn en de gezamenlijke waarde van de prijzen mag niet meer dan 100 gulden 
bedragen.. Is de waarde wel hoger dan moet een vergunning worden gevraagd aan de Minister 

36.. 'Memori e van toelichting , Afschaffin g van de Staatsloterij' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1902-1903, Wet 
191,, Bijlag e 3 ,1 . 
37.. 'Memori e van toelichting , Wettelijk e bepalinge n betreffend e loterijen' . Handelingen  der  Staten-Generaal,  1902-
1903,, Wet 213, Bijlag e 3,4. 
38.. 'Memori e van antwoord , Wettelijk e bepalinge n betreffend e loterijen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1904-
1905,, wet 15, bijlag e 1,1; Zie Van Angere n (1928.12/16-17). 
39.. De Waal Malefijt , Wettelijk e bepalinge n betreffend e loterijen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1904-1905, wet 
15,1983. . 



98 8 HETT VERBOD 

vann Justitie.40 De Loterijwet moet vooral geldloterijen terugdringen. 

Inn het eerste decennium van de twintigste eeuw mondt de overheidsregulering uit in een drie-
ledige,, hiërarchisch geordende, wettelijke classificatie van kansspelen. Aan de basis hiervan 
staatt de Loterijwet van 1905. Onder zeer beperkte voorwaarden staat die aan particulieren toe 
eenn loterij te organiseren. Vervolgens is er de Staatsloterij als de enige loterij met geldprijzen; 
dee regering vindt dat die beter georganiseerd en gecontroleerd is. Als meest vergaande maat-
regell verbiedt de Strafwet van 1911 de exploitatie van de gevaarlijk geachte 'hazardspelen'. 
Dee overheersende reguleringsstrategie die aan deze classificatie ten grondslag ligt is die van 
hett 'verbodsmodel': er is een grote overeenstemming over het kwaad van het gokken, dat 
wordtt bestreden met wettelijke verboden en uitsluitend wordt toegestaan voor zover de bestrij-
dingg onwenselijke gevolgen lijkt te hebben. 

Ditt verbodsmodel geeft uitdrukking aan de negentiende eeuwse politieke moraal voor 
kansspelenn en is gevormd door liberale en confessionele politici. Hoewel de ideologische ver-
schillenn tussen deze twee politieke stromingen groot zijn, is er in historisch perspectief in de 
wetgevingg een duidelijke overlap, zowel naar de aard van de bezwaren tegen kansspelen als 
naarr de genomen maatregelen. Confessionelen onderschrijven de liberale bezwaren tegen 
kansspelen,, maar vinden het kansspel anders dan de liberalen onder bijna alle omstandighe-
denn verwerpelijk. Confessionelen moeten aan de liberalen toegeven dat de moderne demo-
cratiee geen theocratie kan zijn en nooit een morele orde aan de samenleving op kan leggen. 

4.33 Verbode n 

Dee betrekkelijkheid van confessionele en liberale dogma's wijst erop dat de praktische voor-
waarden,, de nagestreefde doelen en daadwerkelijke effecten zeker zo belangrijk zijn als de 
ideologischee verantwoording van bestrijdingsmaatregelen. De verboden zijn bovendien histo-
rischrisch allerminst uniek. Christelijke bezwaren tegen het gokken bestaan al vanaf het begin van 
hett Christendom. Alleen, met de perioden en omstandigheden variëren de uitleg en de uitwer-
kingg van de bezwaren. En het Romeins recht sanctioneert van oudsher, en ons burgerlijk recht 
tott op heden, geen speelschulden, behalve uiteraard die van de gelegaliseerde kansspelen, 
zoalss de Staatsloterij.41 Speelschulden werden minder legitiem gevonden dan schulden die uit 
andersoortigee (kans)overeenkomsten voortvloeiden. Ook de Franse Code Pénal (1810), waar-
opp de Nederlandse Strafwet is geënt, kende verbodsbepalingen tegen loterijen en speelhui-
zen.422 Verboden lijken, kortom, aan kansspelen inherent te zijn, min of meer onafhankelijk van 
specifiekee staatsvormen en politieke verhoudingen. Het welhaast universele voorkomen van 
gokverbodenn noopt tot een nader onderzoek naar de sociale functies van deze verboden. 

Inn een artikel uit 1905 over het Leidse volksleven aan het begin van de zestiende eeuw 
verteltt L. Knappert dat deze stad, gelijk veel steden, een 'dobbelscole' of 'quaeckscole' kent.43 

40.. Zie J.W. Noteboom, 'Goede zeden', in: C.W. van der Pot e.a. (red.), Nederlandsch Bestuursrecht, Samson, Alp-
henn aan den Rijn, 1932,439-442. 
41.. Zie M.T. Goudsmit, Begrip en wezen der kansovereenkomsten, W.T. Werst, Leiden, 1871. 
42.. Zie H. Wiersma, Over de natuur van den tijdkoop van openbare fondsen, Hazenberg, Leiden, 1868,212. 
43.. L. Knappert, 'Uit het Leidsche volksleven in den aanvang der 16de eeuw', in: Handelingen en mededeelingen 
vanvan de maatschappij der Nederiandsche letterkunde te Leiden, 1904-1905, E.J. Brill, Leiden, 1905, 5-11. 
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Datt is een openbare speelgelegenheid, vaak vereenzelvigd met een bordeel, 'waarvan de ba-
tenn vloeiden in de stadskas'. Buiten deze kwaakschool is in het belang van de stad het dob-
belenn verboden. De Leidse dobbelschool wordt rond 1395 opgeheven. Dan wordt ieder gok-
spell verboden. Maar nadien wijzen de 'telkens strengere bepalingen' volgens Knappert op 
'toenemendee speelzucht', ook bij de schout, de schepen en de burgemeester. 

Inn een beschouwing van de historicus B. Hermesdorf over de herberg in de vroegmo-
dernee tijd lijkt het gokken samen te gaan met al het denkbare in het dagelijks leven.44 Om alles 
wordtt gewed, van de afloop van een beleg tot het geslacht van een ongeboren kind. En overal 
wordtt gewed, op straat, in de kroeg, thuis en op het schip. Gokspelen zijn niet alleen geliefd bij 
hett lage volk maar ook bij de adel en de burgerij. Het spel is nauw verweven met het dagelijks 
leven.. De herberg is daarvoor welhaast exemplarisch: een plaats waar politiek, handel, gok-
ken,, muziek en dans tijdruimtelijk relatief weinig gedifferentieerd zijn. 

Maarr er bestaan immer verboden om economische redenen of vanwege de openbare 
orde,, vanwege de zogeheten 'stadvrede', een juridisch begrip dat in een brede morele beteke-
niss uitdrukking geeft aan de saamhorigheid tussen burgers.45 De ervaring leert dat kansspelen 
all te snel aanleiding tot onenigheid kunnen geven, wat ook Berents (1985) in zijn verhandeling 
overr middeleeuwse criminaliteit naar voren brengt.46 De middeleeuwse keuren van Breda ge-
venn bijvoorbeeld als reden voor het dobbelverbod '(...) de valse eden, de ruzie, armoede, 
vechtpartijenn en andere ongeoorloofde zaken die eruit voortvloeien, die God vertoornen en het 
algemeenn bestuur bemoeilijken'.47 Dergelijke verboden gelden zowel voor spelers als voor 
mensenn die in hun huis gelegenheid geven om te spelen, met name herbergiers. Zij kunnen 
hogeree straffen dan de spelers krijgen.48 Dat de straffen hoog kunnen zijn blijkt onder andere 
uitt een Nijmeegse keur van 1554 die het 'banckerot' spelen verbiedt op straffe van 'het verlies 
vann het poorterschap en daarmede alle stedelijke privileges, zelfs die van de Hanzesteden'.46 

Inn een artikel over de middeleeuwse kansspelen, geschreven naar aanleiding van de 
Wett op de kansspelen van 1964, haalt Hermesdorf een traktaat van de kartuizer monnik Dio-
nysiuss van Leeuwen (1402-1472) aan.50 Van Leeuwen is invloedrijk en goed geïnformeerd 
overr zowel de scholastiek als de wereldlijke praktijk. Hij noemt zes voorwaarden wil een kans-
spell om geld geoorloofd zijn. 'Juist uit het stellen van deze eisen blijkt dat de kartuizer tegen 
hett dobbelen om geld als zodanig geen bedenkingen koestert,' merkt Hermesdorf op.51 Dit 

44.. B.H.D. Hermesdorf, De herterg in de Nederlanden. Een blik in de beschavingsgeschiedenis, Van Gorcum, As-
sen,, 1957,235-250. 
45.. Zie voor de relatie tussen dobbelverboden en de notie van 'stadvrede': K. de Vries, 'Met dobbelverbod in de Mid-
deleeuwsee stadsrechten', Tijdschrift voor Strafrecht, 1955,252-257. 
46.. D A Berents, Hef werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen, De Walburg Pers, 
Zutphen,, 1985, 88-91. Berents twijfelt of hij de middeleeuwse kansspelen moet bespreken bij de zeden- óf de ver-
mogensdelicten.. Hij kiest voor het laatste omdat 'valsspelen' het belangrijkste motief voor de Middeleeuwse verbo-
denn op kansspelen zou zijn (idem. 65). 
47.. Berents (1985) 89. 
48.. Berents (1985) 90. 
49.. B.H.D. Hermesdorf, 'Politionele zorgen in het oude Nijmegen', Appèl. Korpsblad van de gemeentepolitie Nijme-
gen,gen, 1 maart 1961. 
50.. B.H.D. Hermesdorf, 'De spelende mens in het gezichtsveld van een kartuizer', Tijdschrift voor Strafrecht, 1967, 
137-148. . 
51.. Hermesdorf (1967) 139-140. 
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strooktt met Joost de Damhouders Practycke ende handbouck in criminele zaeken uit 1555, 
waarinn staat dat het niet gaat 'om tspeil in hem zelven, maar om tquaet, datter uut compt', na-
melijkk 'blasphemien, vermaledydinghe, leelicke iniurie, verzweerynghe, dieften, kerkroof, doot-
slach,, moordt ende andere ontallicke (...)'.52 Volgens Van Leeuwen moet het spel allereerst in 
overeenstemmingg met de waardigheid van de persoon zijn. Het kansspel past bijvoorbeeld niet 
bijj kerkelijke autoriteiten. Vervolgens moet de inzet altijd beperkt zijn en het doel 'recreatio'. 
Hett spel is niet op alle plaatsten en tijdstippen toegestaan en het moet eerlijk gespeeld wor-
den.. De middeleeuwse rechtsbronnen manen volgens Hermesdorf tot matigheid en weerspie-
gelenn de aangehaalde voorwaarden voor kansspelen. Over de Middeleeuwen komt hij tot de 
conclusiee 'dat men ondanks de overtuiging dat spel gemakkelijk tot bedenkelijke gevolgen kan 
leidenn toch het ingrijpen van overheidswege binnen redelijke grenzen heeft weten te houden'.53 

Dezee indrukken van premoderne gokverboden kunnen alle worden aangehaald om te staven 
datt ongeregeldheden bij het gokken, evenals waarschuwingen en (de overtreding van) bepa-
lingenn hiertegen, van alle tijden en welhaast onvermijdelijk zijn. Maar de berichten worden dan 
uitt hun oorspronkelijke verband gerukt. Het meest klassieke voorbeeld hiervan is voor Neder-
landd ongetwijfeld de manier waarop een passage uit de Germania (98) van Tacitus wordt ge-
bruikt.. Deze Romeinse etnograaf vertelt dat de Germanen bij het dobbelen bereid zijn om, als 
zee in hun speelwoede alles verloren hebben, uiteindelijk hun vrijheid te verspelen.54 Naar deze 
bronn wordt vaak verwezen als historisch bewijs voor het gokgevaar en ook wel voor de onuit-
roeibaree speelzucnt als onderdeel van de menselijke natuur. Van Lennep, eerder in dit hoofd-
stukk aangehaald als bestrijder van de Staatsloterij, geeft hiervan een levendige beschrijving in 
zijnn historische roman Onze voorouders (1838), in de legende van Brinio over de Kaninefa-
ten.555 Maar Tacitus zelf veroordeelt het spel der Germanen volstrekt niet. Door erop te wijzen 
datt zij altijd hun verplichtingen nakomen, zelfs bij het gokken en zelfs als zij hun vrijheid op het 
spell zetten, wil hij laten zien hoe betrouwbaar en eerlijk de Germanen zijn in vergelijking met 
dee laffe en ontaarde Romeinen. 

Rondomm de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw worden bij de for-
muleringg van democratische wetten voor kansspelen argumenten en voorschriften toegepast 
waarvann de oorsprong onmiskenbaar van oude datum is. Maar van groter sociologisch belang 
dann de herkomst is het feit van de toepassing: de vertaling en samenstelling van deze ele-
mentenn in een nieuwe context tot een zelfstandig wettelijk kader. Aan de hand van het ver-
bodsmodell wordt de plaats en betekenis van kansspelen in de moderne samenleving aange-
geven.. De exploitatie van kansspelen krijgt een wettelijke grondslag, hoe beperkt die ook is. 
Enn binnen het wettelijk kader worden kansspelen zo veel mogelijk beperkt tot wat zich nog met 
dee motieven spel en plezier, ter onderscheiding van handel en winst, laat verenigen. 

Dee scheidslijn tussen het economisch georiënteerde profijtspel en het cultureel geori-
ënteerdee plezierspel, die de wetgever zo trekt, valt te begrijpen als een volgende stap in een 
process waarin het kansspel eerst op een grove manier en als een gemengde categorie van het 
economischee handelen afgezonderd is. Het burgerlijk recht maakt vanuit de Middeleeuwen bij-

52.. Geciteer d in De Vries {1955,253). 
53.. Hermesdor f (1967) 147. 
54.. Tacitus , Germania,  (vertalin g B.H. Stering a Kuyper) . Van Looy , Amsterdam , 1902 [98], 36. 
55.. J. van Lennep , Onze voorouders,  AW . Sijthoff , Leiden , 1838, 31-231,168 e.v. 
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voorbeeldd een steeds duidelijker onderscheid tussen economisch nuttige en onnuttige kans-
overeenkomsten,, tussen enerzijds de nuttige verzekering, bodemerij en lijfrente, waarvoor een 
wettelijkee bescherming geldt, en anderzijds de onbeschermde categorie van spet en wedden-
schap.900 Valt in de vorming van dit onderscheid niet een juridisch equivalent te zien van de uit-
zonderingen,, beschreven door Jacques Le Goff in De woekeraar en de hel (1986), die in de 
Christelijkk geloofsleer zijn gemaakt en waardoor de voor het handelskapitalisme essentiële 
principess van rente en winst aanvaardbaar worden?57 Voor het gokken lijkt te gelden dat wan-
neerr deze voor de arbeid en het gezin bedreigende activiteit - het gaat negentiende eeuwse 
politicii om de bescherming van deze waarden - eenmaal is afgezonderd, het sociale spel dat 
overblijft,, onder condities die het speelplezier waarborgen, wettelijk gehonoreerd kan worden. 
Ditt is ook een feitelijk gevolg van de verboden, zo zal blijken in het vervolg van dit hoofdstuk. 

Bijj de interpretatie van gokverboden moeten we dus letten op de uiteenlopende argu-
mentenn die wetgevers hiervoor kunnen hebben én op de gevolgen van deze verboden (zie fi-
guurguur 1.1). Pas dan wordt goed duidelijk dat het verbodsmodel is gericht op de zuivering van 
speelmotieven.. Weliswaar treffen we in de moderne wetgeving waarschuwingen en verbods-
bepalingenn tegen kansspelen aan die reeds in de premoderne tijd voorkomen, maar die waar-
schuwingenn en bepalingen worden in een nieuwe context op een nieuwe manier toegepast. De 
premodernee verboden hebben in de eerste plaats de bescherming van de omgeving tegen de 
schadelijkee gevolgen van het gokken als achtergrond, waardoor het gehele spel eventueel 
verbodenn kan worden, terwijl de moderne wetgeving in de eerste plaats de speler tegen het 
eigenn gedrag in bescherming tracht te nemen, waardoor een onderscheid wordt gemaakt tus-
senn het recreatieve en het instrumentele gokken, en waarbij het verbod zich alleen richt op de 
exploitatiee van de laatste vorm. Met deze overweging kan de negentiende eeuwse bestrijding 
vann kansspelen constructief worden genoemd. Tegelijk met de bestrijding van het gokken ver-
schaffenn liberale en confessionele politici een wettelijke basis aan het recreatieve spel. 

4.44 Handhavin g van het verbodsmode l 

Omm de gevolgen van wettelijke verboden voor kansspelen te leren kennen moet worden nage-
gaann welke ruimte de wet naar de letter en in de praktijk aan kansspelen laat, en niet alleen 
watt de verboden zijn. Hiermee verschuift de kernvraag van de moraliteit naar de criminaliteit bij 
hett spel.58 

56.. M. Th. Goudsmit , Begrip  en wezen der  kansovereenkomsten,  W.T. Werst , Leiden , 1871, 50/77-79. Zie voor een 
expliciet ee beschouwin g over het onderschei d tusse n aandelenhande l en spel : J.A. Philipse , 'Spel , weddingschap , 
speculatie' ,, Themis,  1903, 357-424. 
57.. J. Le Goff , De woekeraar  en de hel.  Economie  en religie  in  de middeleeuwen.  Wereldbibliotheek , Amsterdam , 
19877 [1986] . 
58.. Zie M.P. Vrij , 'Naar een criminologi e van het spelen in speelhui s of speeldub' , Tijdschrift  voor  Strafrecht,  1955, 
265-313,, 265. Deze paragraa f overlap t met de thematie k zoals Vri j die in dit aangehaald e artike l omschrijf t Vri j stel t 
zichh ten doel om een 'criminografie ' van kansspele n te schrijven , waarme e hij helaas nauwelijk s een begin heeft 
kunne nn maken . Vrij merk t op dat de sociologi e profij t kan trekke n van het recht , 'omda t het recht zich vaak reeds 
vergaan dd moes t inlate n op de reali a van het verschijnsel , zodat de reentsbeschrijvin g meesta l tevens een flin k stuk 
v©rscft/;nsetoeschrijvin gg bevaf (idem , 271). Naast deze belangrijk e betekeni s van het rech t als kennisbron,  reken ik 
hett  rech t in mijn studi e ook tot de kemobjecten  van de sociologie , aangezie n daari n belangrijk e ordeningsprincipe s 
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Hoewell de wettelijke bestrijding in de eerste decennia van de twintigste eeuw ingrij-
pendee gevolgen voor kansspelen heeft, verdwijnen die zeker niet van het toneel. De wet biedt 
ruimtee aan de legale organisatie van publieke kansspelen. Daarnaast staat het een ieder vrij 
omm in de privésfeer, thuis of in clubverband, naar believen te gokken, al wordt dit soms ver-
foeidd of onverstandig gevonden. Met het onderscheid tussen ondernemers en spelers scherpt 
dee wetgever tegelijk het onderscheid aan tussen openbaar publieke en besloten private 
speelterreinen. . 

Maarr het wettelijk kader zelf biedt ook speelruimte aan kansspelen. Wat binnen het ka-
derr valt, dus welke handelingen de wetgever als kansspel, als exploitatie of als publiekelijk be-
schouwt,, is niet altijd even duidelijk. Bovendien sluit het kader niet naadloos aan op de be-
staandee situatie en kan de wet niet volledig op mogelijk nieuwe situaties anticiperen, en al he-
lemaall niet op onvoorziene gevolgen. Er worden uitzonderingen gemaakt en ondernemers 
zoekenn en vinden mazen in de wet. Tenslotte kan de justitiële en politionele handhaving de 
krachtt van de wet beïnvloeden. Daarbij stemmen de intenties en interpretaties van de wetge-
verr niet altijd overeen met de belangen en het rechtsgevoel van plaatselijke bestuurders en 
politie-agenten,, die doorgaans nauwere banden met ondernemers en spelers hebben dan de 
centralee overheid. 

Dee wet brengt op al deze manieren een ingrijpende juridificering van kansspelen met 
zichh mee. Een voortdurende en groeiende stroom, waarin iedere beweging een tegenbewe-
gingg uitlokt, van wetsvoorstellen, debatten, amendementen, vervolgingsdossiers, rechtszaken, 
bestraffingenn en politiecontroles wordt een kenmerk van kansspelen dat steeds meer op zich-
zelff komt te staan. In het verlengde van de wet ontstaat een controlerende macht rondom 
kansspelen.. De wet geeft niet alleen vorm aan wat rechtvaardig gevonden wordt, maar recht-
vaardigg wordt ook wat deze controlerende macht toelaat. Ondernemers en ambtenaren be-
trokkenn bij de exploitatie van kansspelen stemmen hun gedrag hierop af. De wet geeft even-
zeerr aanleiding tot respectabilisering als tot criminalisering van kansspelen en het verschil 
hiertussenn kan als arbitrair worden ervaren. In ieder geval is de wet omstreden, omdat kans-
spelenn voortaan in termen van de wet georganiseerd moeten worden. 

4.4.14.4.1 De ondergrens 
Wetgeverss ervaren de uitzonderings- en overgangsbepalingen van de Loterijwet van 1905 
aanvankelijkk als een groter probleem dan de bestuurlijke of justitiële handhaving van deze 
wet.599 Deze bepalingen ondermijnen het streven om het spelen voor geld aan banden te leg-
gen.. De problematiek die dit oproept bespreek ik onder de noemer van de ondergrens van de 
wet,, aangezien het gaat om de vraag of bepaalde spelvormen wettelijk als kansspel behandeld 
dienenn te worden. 

Opp levensverzekeringen en op de omstreden premieleningen, die de wetgever als een 
beleggingg beschouwt, is de Loterijwet niet van toepassing. Verder kunnen loterijen van voor 
19055 voortbestaan. De firma Lotisico kan onder meer blijven bestaan, omdat men de spelers 
niett wil benadelen. Zo blijft er een basis voor geld loterijen, wat op zichzelf onrechtvaardig 
wordtt gevonden door het contrast met de strenge behandeling van bijvoorbeeld 'kleine platte-
lands-loterijtjes".. De onrechtvaardigheid wordt schrijnender als de geldloterijen onder het mom 

vann samenlevinge n naar voren komen . 
59.. Zie Van Angere n (1928,17 e.v). 
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vann premie-obligaties worden uitgebreid. Begin jaren twintig is zelfs sprake van 'excessen met 
zogenaamdee premieleningen'. Er wordt op grote schaal reclame voor gemaakt, onder meer 
doorr Willem Broekhuijs (1883-1926).60 Deze bekende zakenman en oplichter begint in 1920 
mett de 'Premieleening Bosch & Veld', genoemd naar het landhuis dat de hoofdprijs vormt. In 
19233 poogt hij het dagblad De Telegraaf op te kopen om beter reclame voor zijn loterijen te 
kunnenn maken. 

Oneigenlijkk gebruik van de wet is in 1925 aanleiding tot het verbod op particuliere pre-
mieleningen.. De Minister van Financiën Colijn ziet in deze kwestie bovendien aanleiding tot af-
schaffingg van de Staatsloterij, maar de Tweede Kamer wijst zijn voorstel daartoe af. 

Dee Staatsloterij ondervindt wel geduchte concurrentie door de onvolkomenheden in de 
Loterijwet.. Hier kan weinig tegenover worden gesteld vanwege de verzwakte organisatie en 
hett strenge keurslijf van de Staatsloterijwet. Om te beginnen levert de lotenschaarste, door de 
absolutee beperking van het aantal trekkingen en loten, die tot een lange rij wachtenden voor 
hett staatsloterijkantoor kan leiden (zie figuur 4.1), een grote belangstelling voor alternatieven 

Figuu rr  4.1: De mensen verdringen zich in 1915 voor het Staatsloterijkantoor aan de Singel in Am-
sterdamm (uit: Het Leven, 1915). 

op,, zoals de genoemde quasi-premieleningen. Als die na 1925 verboden zijn worden tot in de 
jarenn vijftig met succes twee nieuwe, het monopolie van de Staatsloterij ondermijnende, loterij-

60.. Zie Wlm Wennekes, 'Willem Broekhuijs en zijn mislukte loterijkrant', VPRO-gids, 19 t/m 26 juni 1993. 
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constructiess toegepast.61 Ten eerste worden nieuwe en langdurende premieleningen uitge-
schreven,, wat mogelijk is door aanpassingen aan, en de overgangstermijn bij, de herziene 
Loterijwett van 1925. Met name twee bedrijven, de HILMIJ en de HACO, hebben hiermee suc-
ces.622 Ten tweede worden spaarbrieven gekoppeld aan een ongevallenverzekering die eenzij-
digg kan worden opgezegd. Wanneer op de spaarbrief een 'prijs' valt kan de verzekering direct 
wordenn 'afgelost'. De nummers van de verzekeringspolis zijn gelijk aan die van staatsloten, 
totdatt dit in 1935 wordt verboden. Van de zogeheten 'briefjesbedrijven', die deze loterijcon-
structiee exploiteren, bereiken de zes grootste ondernemingen, waaronder weer het eerder ge-
noemdee Lotisico, omstreeks 1940 gezamenlijk een minstens driemaal zo hoge omzet als de 
Staatsloterij. . 

Dee spelers vinden de moeilijk te doorgronden juridische constructies waarschijnlijk 
minderr belangrijk dan het resultaat, namelijk dat ze bij de briefjesbedrijven gemakkelijk en be-
terr dezelfde kansen als bij de Staatsloterij krijgen. Volgens P.R. van Alderwerelt van Rosen-
burgh,, een oud-directeur van de Staatsloterij, schuilt de kracht van de briefjesbedrijven in het 
effectievee verkoopapparaat.63 Rondom deze bedrijven groeit volgens hem een 'eigen loterijwe-
reldje,, met typische termen, die voor een buitenstaander niet altijd begrijpelijk waren'. Dit we-
reldjee bestaat uit directieleden, hoofdagenten, vertegenwoordigers en wederverkopers, omge-
venn door een kring van sigarenwinkeliers, kappers en caféhouders die voor de klantenbinding 
eenn belang bij de lotenverkoop hebben. Tot dit wereldje kunnen ook de loterijverenigingen van 
samenwerkendee spelers, bijvoorbeeld in het kader van hun werkkring, gerekend worden.64 Zij 
kunnenn als 'grootafnemers' gunstige afspraken met lotenverkopers maken. Het rayon, een 
netwerkk van verkopers en verkooppunten, dat vooral 'van onderop' moet groeien, wordt van 
levensbelangg voor de in onderlinge concurrentie verkerende loterijbedrijven; binnen de onder-
nemingenn is hierdoor de positie van hoofdagent bijzonder sterk. Maar sinds 1885 is een der-
gelijkee organisatie van de verkoop voor de Staatsloterij uitgesloten. Bovendien zijn na 1916, 
doorr de invoering van 'sociale criteria' bij de benoeming, de verkopers van staatsloten steeds 
minderr deskundig en daadkrachtig. Tenslotte ontbreekt het de Staatsloterij aan politieke steun. 
Enkelee kamerleden, die in 1934 een voorstel indienen ter verbetering van de concurrentie-
positiee van de Staatsloterij, noemen dit een 'verboden gebied' waarop geen regering zich durft 
tee wagen.65 In 1941, tijdens de bezetting door het Duitse leger, stellen de particuliere loterijen 
voorr om samen met de Staatsloterij één verkooporganisatie te stichten. In 1944 komt daad-
werkelijkk een nationale samenwerking tot stand in 'Het Verkoopkantoor van Nederlandse 

61.. Beide loterijconstructie s staan op verzoek van kamerlede n omschreve n in de memori e van antwoor d bij de her-
zienin gg van de loterijwe t in 1950. Zie Van Bolhui s (1951,36 e.v.). 
62.. HILMIJ = N.V. Handel , Industri e en Landbou w Maatschappi j voor Nederland ; HACO = CV. Handels , Assuranti e 
enn Credie t Onderneming . Beide onderneminge n weten hun loterijactiviteite n tot in de jaren vijfti g voor t te zetten . 
63.. P.R. van Alderwerel t van Rosenburgh , Zonder  titel.  Een overzicht  van de ontwikkeling  van de loterijen  in  Eumpa 
inin  het  algemeen  en in  Nederland  in  het  bijzonder,  niet gepubliceerd , archie f Staatsloterij , 1974, 176/193. Op dit ge-
schrif tt  is grotendeel s gebaseer d het gepopulariseerd e overzicht : K. Hubert , Een goed  lot.  Staatsloterij  vanaf 1726, 
Bookma nn internationa l B.V., Laren , 1992. 
64.. Enkele van zulk e loterijvereniginge n sluite n zich in 1909 aaneen in de 'National e Nederlandsch e Staatsloteri j 
Spelersbond' ,, die zich explicie t kant tegen de slecht e organisati e van de Staatsloterij . Overigen s verenige n ook de 
verkoper ss zich . Zij keren zich tegen afscnaffingsvoorstellen , de illegal e concurrenti e en misstande n in eigen kring . 
(Vann Alderwerel t van Rosenburgh , 1974,176-179). 
65.. Initiatiefvoorste l K. ter Laan, Handelingen  der  Staten-Generaal,  1933-1934,381. 
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Staatsloten'. . 

4.4.24.4.2 De bovengrens 
Mett minder succes wordt in de jaren dertig, met het oog op casino's, de speelruimte van de 
Strafwett verkend.86 De problematiek die dit oproept bespreek ik onder de noemer van de bo-
vengrens.. Deze problematiek is het gevolg van ondernemers die zich proberen te onttrekken 
aann de wet, vooral door het kanselement in de door hen geëxploiteerde spelvormen te ontken-
nen.. Deze strategie ondermijndt het streven om spelvormen die gemeenlijk als kansspel wor-
denn beschouwd onder het regime van de wet te laten vallen. Terwijl het bij de bewaking van de 
ondergrenss gaat om de vraag of bepaalde spelvormen wel als kansspel beschouwd moeten 
worden,, gaat het bij de bewaking van de bovengrens om de vraag in hoeverre kansspelen 
wettelijkk toegelaten moeten worden. 

Inn Scheveningen is eerder en vaker geprobeerd om in navolging van de Europese 
badplaatsenn en kuuroorden een casino te vestigen. In 1861 wijst de burgemeester van Den 
Haagg een verzoek van enkele notabelen af om Trente et Quarante en Roulette in het Stedelijk 
Badhuiss te mogen organiseren.67 Nadien wordt in de Maatschappij Zeebad Scheveningen wel 
overr de wenselijkheid van een casino gesproken maar reiken de initiatieven niet verder dan 
experimenten,, met omstreeks 1901 Jeu de poule, een zogenaamd behendigheidsspel in het 
paviljoenn op de pier, en later een besloten club in een vleugel van het Kurhaus, de Club de 
Schéveningue,, waar baccarat kan worden gespeeld; de uitbreiding van de zedelijkheidsstraf-
wett in 1911 dwingt deze club tot sluiting.88 Maar in 1933 wil A. Adama Zijlstra, directeur van de 
Exploitatiee Maatschappij Scheveningen (EMS), waarvan de zaken door de economische crisis 
sterkk teruglopen, het serieuzer aanpakken. Zijlstra's streven, zijn levenswerk, is om aan Sche-
veningenn de allure van een internationaal toeristencentrum te geven. In Europa is rond die tijd 
sprakee van een nieuwe casinogolf. Na een tijdperk waarin casino's overal in discrediet raken 
enn worden gesloten, staan in onderlinge wedijver diverse landen casino's toe ter stimulering 
vann het toerisme; de badplaats Zoppot bij Dantzig aan de Oostzee, die na de Eerste Wereld-
oorlogg tot grote bloei komt, wordt veelvuldig als voorbeeld aangehaald om het vermeende be-
langg van een casino voor de ontwikkeling van het toerisme te illustreren. In Duitsland verschij-
nenn in de jaren dertig bovendien veel casino's met 'behendigheidsspelen'. 

Opp initiatief van Zijlstra wordt in de zomer van 1933 een variant van behendigheids-
roulette,, het Straperlo (de naam is een samentrekking van de exploitanten Strauss en Perel), 
nadatt het aan de Haagse politie is gedemonstreerd, in de conversatiezaal van het Kurhaus 
geïntroduceerd.. De belangstelling voor dit spel, waarbij 'een langzaam wandelend en tot bere-
keningg nodend balletje via een railtje' op een draaiende cilinder met 24 cijfers afgaat, is over-
weldigend.. Kort na de opening moeten nieuwe speelzalen worden ingericht en moet extra per-
soneell worden aangetrokken en opgeleid. Maar ook de belangstelling van hotelhouders in 

66.. Zie A A Zijlstra, Vaar wel Scheveningen. Bonte herinneringen aan een badplaats. Leiden, 1974,123-152; A A 
Zijlstra,, Succes in het casino, De Gooise Uitgeverij, Bussum, 1976,28-33/72. 
67.. Dit verzoek van 5 november 1861 staat lettertijk afgedrukt in: A A Zijlstra, Succes in het casino!, De Gooise Uit-
geverij,, Bussum, 1976,70. 
68.. Van het bestaan van deze speekjetegenheden in Scheveningen wordt bijvoorbeeld melding gemaakt bij de be-
grotingsbehandelingg van 1901, en door Zijlstra (1976, 72). Zie voor het Jeu de poule, waarvan de officiële benaming 
PoulePoule Europeene Personelle luidt: Weekblad van het Recht, 29 december 1902. 
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Noordwijkk en Zandvoort (Tuschinsky) is gewekt, en eigenlijk is in heel Nederland belangstelling 
voorr dit experiment. Binnen enkele maanden zijn overal etablissementen te vinden waar Stra-
pertoo of een soortgelijk spel (Spiraio, Mialette) beoefend kan worden. Aan deze verspreiding 
komt,, ongeveer een jaar na de introductie, een eind als vervolg op een min of meer meer lu-
diekee politie-inval bij het Scheveningse Strapeiio. Over dit spel zijn kamervragen gesteld en 
tegenn dit spel wordt een proefproces gevoerd. De Haagse rechtbank vindt het geen behendig-
heidsspel.. Daarop maakt het OM landelijk bekend streng op te zullen treden tegen exploitan-
tenn van behendigheidsroulettes en hoge straffen te zullen eisen. Door deze dreiging keren 
vrijwell alle initiatiefnemers op hun schreden terug. Voor de EMS is de rechterlijke uitspraak 
aanleidingg om zich tot de ministerraad te wenden met een officieel verzoek, onder verwijzing 
naarr buitenlandse voorbeelden, om te komen tot een 'hazardspel, streng gereglementeerd en 
beperktt tot de grote badplaatsten, uitsluitend gedurende het zomerseizoen'.69 De regering Co-
lijnn wijst dit verzoek gedecideerd van de hand. Zijlstra zal nadien geen gelegenheid voorbij la-
tenn gaan om te pleiten voor de legalisering van casino's in Nederland. 

Naastt de onduidelijkheden en onvolkomenheden van de wet brengt in het interbellum, 
afgaandee op een aantal ministeriële richtlijnen, ook de bestuurlijke en politionele handhaving 
vann kansspelverboden problemen met zich mee.70 Deze problematiek van de handhaving 
wordtt waargenomen bij koekveriotingen op kermissen, bij het kienen in cafe's, bij prikplanken 
inn winkels, bij puzzelwedstrijden in dagbladen, periodieken en reclamebiljetten, bij particuliere 
enn bij buitenlandse loterijen - met name de Irish Free State Hospital's Sweepstake, bij clan-
destienee bookmakers op renbanen, bij speelautomaten en bij voetbalpools. Uit de missives 
overr deze onderwerpen zijn twee gegevens af te leiden. Ten eerste, en soms wordt dit expli-
ciett gezegd, bestaat er een discrepantie tussen de wet en het plaatselijke rechtsgevoel; de mi-
nisterr schrijft dan over een 'onjuiste' of een 'te ruime' opvatting van gemeentebesturen. Dit is 
hett geval bij de koekveriotingen, het kienen, de reclames en bij prijsvragen en loterijen van 
winkeliers.. Ten tweede ontstaat er een behoefte aan richtlijnen bij de introductie van nieuwe 
spelvormen.. Niet altijd is zonder meer duidelijk of de wet, en welke wet, erop van toepassing 
is,, en hoe er het beste tegen opgetreden kan worden. Dit speelt een rol bij buitenlandse loterij-
en,, voetbalpools en speelautomaten. Bij de speelautomaten verkennen ondernemers in de ja-
renn dertig, net als bij het roulette, de wettelijke speelruimte eveneens met een beroep op de 
behendigheid.. Ter onderbouwing van hun standpunten schakelen deze ondernemers weten-
schapperss in, maar die komen tot uiteenlopende conclusies.71 In 1935 bevestigt de Hoge Raad 
datt de 'paardjes-automaat' en in 1939 dat de 'hijschkraan-automaat' zal moeten worden be-
schouwdd als een 'hazardspel'. In de rechtszaal van Den Bosch leidt de demonstratie van de 
hijskraann tot hilariteit.72 

69.. Zijlstra (1974,135). Het verzoek (10 maart 1934) gaat gepaard met een adhesiebetuiging van het met de onder-
gangg bedreigde Residentie Orkest, dat van de opbrengsten zou profiteren, en met een apart verzoek waarin de 
A N WW (Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer) voor invoering van speelbanken pleit. 

70.. Veertien ministeriële circulaires over kansspelen staan weergegeven in Van Bolhuis (1951,154-183). 
71.. Zie 'Grijpautomaten: geluk of behendigheid? Eerste strafzaak te Almelo', De Telegraaf, 29 januari 1938; 'Proef-
process te Arnhem', De Telegraaf, 10 juni 1938. 
72.. 'Hijschkraanautomaat in de Bossche Rechtszaal. Het hof amuseert zich', cte Telegraaf, 15 juni 1939. 
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4.55 Instellin g van het alibimode l 

Naa de bevrijding in 1945 probeert de regering de rechtssituatie op het gebied van de kans-
spelenn te herstellen, overeenkomstig het verbodsmodel uit de periode van voor de Duitse be-
zetting.. Men probeert de ondergrens van het wettelijk kader zo goed mogelijk af te dichten en 
dee bovengrens stringent te handhaven. Dit streven heeft, zoals we zullen zien, ingrijpende ge-
volgenn voor de Paardensporttotalisator en voor de Staatsloterij. Maar een volledig rechtsher-
stell blijkt al snel ondoenlijk. In plaats daarvan breiden gedurende de jaren vijftig de kansspelen 
zichh uit. Nieuwe spelvormen komen tot ontwikkeling, met name de voetbalpools. Tevens ver-
anderenn de politieke verhoudingen, de maatschappelijke inzichten en de omstandigheden, 
waardoorr aanpassing en uitbreiding van het wettelijk stelsel voor kansspelen als onontkoom-
baarr wordt ervaren. Uiteindelijk leidt dit tot de herformulering en samenvoeging van diverse 
wettenn voor kansspelen in de algemene WOK, die in 1964 van kracht wordt. Maar met de af-
zonderlijkee aanpassingen voert de wetgever ook een omvattende hervorming door: de nieuwe 
wett markeert de verschuiving van een 'verbodsmodel' naar een 'alibimodel'. Het alibi wordt, in 
hett verlengde van het verbod, tot de overheersende reguleringsstrategie bij kansspelen. Ken-
merkendd voor het alibimodel is: a) de scherpe ideologische polarisatie tussen voor en tegen-
standerss van legalisering, wat aanleiding geeft tot compromissen; b) de externe legitimering 
vann kansspelen, door te wijzen op de maatschappelijke functies die het kansspet kan vervul-
len;; en c) de aanvaarding van de vraag van het spelerspubliek naar relatief onschuldige kans-
spelen,, waarbij het vermaak voorop staat. Niet langer probeert de wetgever kansspelen zoveel 
mogelijkk met verboden aan banden te leggen. Kansspelen worden schoorvoetend toegelaten, 
mitss daarvoor een sluitende legitimatie bestaat. De legitimaties worden gezocht in de maat-
schappelijkee functies die het kansspel kan vervullen, in de 'goede doelen' en het 'algemeen 
belang'' waar de baten naar toevloeien. Dit zijn externe legitimaties omdat ze niet direct naar 
hett kansspel verwijzen maar naar daarvan afgeleide belangen. En omdat de politiek zich ter 
reguleringg van kansspelen concentreert op deze externe legitimaties spreek ik van het alibi-
model.. De toegeeflijkheid tegenover kansspelen is niet langer ingegeven door negatieve mo-
tieven,, zoals bij de negatieve tolerantie van het verbodsmodel, hoewel kansspelen nu ook 
weerr niet direct positief bejegend worden. De politieke houding, waarbij men het kansspel als 
hett ware verexcuseer!, getuigt van een 'neutrale tolerantie' voor kansspelen. Voor zover politici 
toegevenn aan het kansspel staan zij betrekkelijk onverschillig tegenover het spel zelf en heb-
benn zij het vooral over de bestemming van de baten. De contouren van het alibimodel tekenen 
zichh af bij de Totalisatorwet van 1948 en bij de samenvoeging in 1950 van de Staatsloterij- en 
dee Loterijwet. Bij de legalisering van de voetbaltotaiisator in 1961 overheerst het alibimodel. 

4.5.14.5.1 Marlrtuitbreiding 
Doorr het verbod opp de hazardspelen in 1911 raakt de draf- en rensport in verval. Voorafgaand 
aann dit verbod waarschuwt de lobby van belanghebbenden hiervoor en overweegt de regering 
nogg om in de Strafwet een uitzondering voor het wedden op de renbanen te maken.73 In 1926 
verwerptt de Tweede Kamer een motie tot toelating van een totalisator. In 1941 maakt het Duit-

73.. De wetsgeschiedeni s van de Totalisatorwe t ontlee n ik hoofdzakelij k aan: Van Bolhui s (1951,184-210); Zie ook 

Vri jj  (1955, 294-298). 
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see bewind wel een Paardensporttotalisator mogelijk, waarvan de opbrengst oploopt tot meer 
dann negentien miljoen gulden in 1944. Deze totalisator wordt in 1945 weer verboden. Maar 
dezee situatie wordt onbevredigend gevonden. In 1948 volgt een regeringsvoorstel tot 'wederin-
voeringg van de totalisator1. 

Dee kenmerken van het alibimodel zijn alle van toepassing op de wetgeving voor de 
Paardentotalisator.. Vooral de belangen van de paardensport wegen zwaar. Tegelijkertijd tre-
denn nog wel elementen uit het verbodsmodel op de voorgrond. Het gaat om een accentver-
schuivingg in de reguleringsstrategie. Zo beschouwt de regering de Paardentotalisator als een 
noodzakelijkk kwaad, waar zij stelt dat 'bepaalde verschijnselen zó afkeurenswaardig kunnen 
zijnn (...) dat het (...) zelfs geboden is deze (...) met een minder afkeurenswaardig middel te be-
strijden.'744 Dit wordt onderbouwd door te wijzen op de negatieve gevolgen van het verbod van 
1911,, met name dat 'het wedden toch voortgang' heeft gevonden 'op wel bijzonder ongewens-
tee wijze en niet zelden (...) [zodanig dat] van oplichting kan worden gesproken'.75 

Dezee legitimatie verschilt weinig van die van de Staatsloterij, waarvan het voortbestaan 
vanaff het begin van de twintigste eeuw immers is verantwoord in termen van een noodzakelijk 
kwaad;; de toelichting bij de Loterijwet van 1950, een integratie van de eerdere Loterijwet en de 
Wett op de Staatsloterij, wijst expliciet op deze gelijkenis. Maar destijds werd de Staatsloterij 
beschouwdd als een uitzondering op het verbodsmodel, terwijl de Staatsloterij nu als voorbeeld 
gaatt dienen voor het alibimodel. Ook in andere opzichten verwijst de regering nog naar het 
verbodsmodel.. In de Loterijwet van 1950 onderstreept zij dat de Staatsloterij dient om 'de 
speelzuchtt te kanaliseren, doch waarbij de gedachte aan een exploitatie met sterk commerci-
ëlee inslag niet aanwezig is en welker systeem niet leidt tot stimulering van de neiging tot spe-
len.'766 En ook de Loterijwet van 1950 beoogt het herstel van de vooroorlogse rechtssituatie. 'De 
mogelijkheidd van kansspelen dient tot het uiterste beperkt te blijven', stelt de regering. Dat is 
ookk de reden om de samenwerking tussen particuliere loterijen en de Staatsloterij na de hero-
veringg van Nederland niet voort te zetten. 

Dee Loterijwet van 1950 maakt een 'definitief einde aan de particuliere en illegale loterij-
bedrijven'' door de overgangs- en uitzonderingsbepalingen uit de Loterijwet van 1905 en 1925 
tee schrappen, op grond waarvan de polis-, premie- en (spaar)briefjesbedrijven voort konden 
bestaan.777 De samenvoeging van Staatsloterij- en Loterijwet verantwoordt de regering in prak-
tischee termen, onder verwijzing naar de grote onderlinge verwantschap tussen de beide wetten 
enn het belang van de wetssystematiek. Maar de samenvoeging impliceert wel een meer posi-
tievee aanvaarding en betere bescherming van de Staatsloterij - vanaf 1885 kent de Staatslote-
rijrij immers een voorlopige status, en het bestaan van een aparte Loterijwet houdt een zekere 
ontkenningg van het belang van de Staatsloterij in. Aan de Staatsloterij wordt de neutrale functie 
toegekendd van een regulerings-instrument in de kansspelpolitiek. De Staatsloterij is een legi-
tiemee uitlaatklep voor de sociale behoefte aan het loterijvermaak, waarvan de opbrengst voor 
hett algemeen belang is. Om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen wordt in 1950 de 

74.. 'Memori e van antwoord , Totalisatorwet' , Van Bolhui s (1951,193). 
75.. Idem, 184-185. 
76.. H.O. Pijpers , Loterijwet,  Totalisatorwet,  Wet op de Loterijbelasting,  Nederlands e Staatswetten , Editi e Schuurma n 
enn Jorden s no.69, Tjeenk Willin k Zwolle , 1964,32-33. 
77.. Pijper s (1964) 26-27. Hierdoo r kan ook de Lotisic o geen nieuw e polisse n meer uitgeven . Maar op basis van de 
reedss uitgegeve n polisse n blijf t Lotisico , die dat ook in de jaren negenti g nog doet (!) nog decenni a trekkinge n orga -
nisere nn (Zie NRC-Handelsblad,  27 januar i 1994.) 
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Staatsloterijj schoorvoetend uitgebreid door vier series van 21 duizend loten per trekking uit te 
geven.. Vervolgens worden daarmee vanaf 1953 vier in plaats van drie trekkingen per jaar ge-
houden. . 

Omstreekss 1950 ontstaat een ordening die meer aansluit bij de marktsituatie dan bij 
hett verbodsmodel van voor 1940. Twee takken van wetgeving komen naast elkaar te staan, de 
Strafwett en de Loterijwet, die elkaar inhoudelijk met het alibimodel benaderen. Enerzijds door 
dee uitzondering van de Paardensporttotalisator op het verbod en anderzijds door de beperking 
vann geldloterijen tot de Staatsloterij. In zekere zin zijn dit complementaire trajecten van wetge-
ving:: bij de Strafwet is de bovengrens tussen toelatenn en liberaliseren in het geding, bij de Lo-
terijwett de ondergrens tussen verbieden en legaliseren. 

Maarr evenzeer als in de eerste helft van de twintigste eeuw blijft in de jaren vijftig een 
legislatievee achterstand op de markt van kansspelen bestaan, wat tot uiting komt in problemen 
bijj de handhaving van de wet: er zijn buitenlandse loterijen, onder andere met direct mail cam-
pagnes,, met name de Malta-loterij, de Koloniale loterij van België, de Nord-West Deutsche 
Klassenlotteriee en de Zahlenlotto; de speelautomaten manifesteren zich op grotere schaal; en 
err is wederom sprake van experimenten met roulette, doorgaans in 'besloten clubs'. Deze 
kansspelenn worden minder streng veroordeeld dan in de jaren twintig en dertig, of het justitieel 
optredenn is minder effectief. Als justitie ergens optreedt dan richt de exploitant elders een 
nieuwee speekjelegenheid in, zoals bij de Scheveningse Aristo-club waar de politie in 1951 zo'n 
3000 personen voor verhoor oppakt.78 Zo ontstaan gedoogzones, waarin de opschorting van het 
principieell bezwaar en de mogelijkheid van precedentwerking gezien kan worden. Dit blijkt 
pregnantt bij de voetbalpools. 

Voetbattot o o 
Inn de jaren dertig doen Nederlanders al mee in Engelse pools.7" En in tijdschriften worden 
daarnaastt ook nationale voetbalprijsvragen georganiseerd. In 1936 beschouwt de Hoge Raad 
dee voetbalpool als een loterij, omdat bij het 'voorspellen' van wedstrijduitslagen geen sprake 
zouu zijn van 'een overwegende invloed op de kansbepaling'. Aan het begin van het voetbalsei-
zoenn van 1937 verzoekt de Minister van Justitie aan de Gerechtshoven om op te treden tegen 
ondernemingenn die voetbalpools organiseren, 'die misbruik maken van de populariteit van de 
voetbalsportt in ons land'.80 In 1947 herhaalt de minister dit verzoek.81 Dan wordt een 'verhoog-
dee werkzaamheid' van de voetbalpools waargenomen, zowel voor binnenlandse als buiten-
landsee wedstrijden. Hoewel de regering bij de legalisering van de Paardensporttotalisator be-
aamtt dat er geen wezenlijk verschil met een voetbaltoto is, wordt iedere suggestie in de rich-
tingg van legalisatie van de hand gewezen.82 Anders dan de paardensport zou de voetbalsport 
vann oudsher minder met het wedden verbonden zijn. Ook zou het voetbal geen economisch 
belangg dienen en zonder pool kunnen floreren. Bij de voetbalpools doen zich bovendien geen 

78.. Zie F. Klaver , Kansspelen,  Barna , Utrecht , 1986,25-76. 
79.. Zie voo r een historisch e schet s van de voetbaltoto : P.M. Leeuwenberg , 'Een national e sporttotalisato r in Neder-
land' ,, in: Handboek  KNVB,  1964,122-129: A. van Emmenes , De voetbaltoto.  Een weg naar  fortuin,  prisma , Utrecht , 
1965,9-16. . 
80.. Van Bolhui s (1951) 172-173. 
81.. Van Bolhui s (1951) 176-177. 
82.. Van Bolhui s (1951) 1967198-199. 
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ernstigee misstanden voor. En tenslotte acht men het Engelse voorbeeld verwerpelijk. 
Omm toch voetbalpools te kunnen organiseren wordt, zoals bij het roulette, de boven-

grenss van de wet ontdoken met de juridische sluipweg van de 'besloten club'. Voetbalclubs or-
ganiserenn pools voor leden en donateurs. De KNVB veroordeelt dit aanvankelijk scherp, onder 
meerr tegen de achtergrond van het amateurideaal dat rond dezelfde tijd ter discussie staat.83 

Dee kwestie van het professionele voetbal ligt gevoelig en is evenzeer omstreden als de legali-
seringg van kansspelen. Maar tussen beide bestaat ook een verband. Want na de invoering van 
hett betaald voetbal in 1954, in de vorm van een semi-professionalisme, raakt de voetbalpool in 
eenn stroomversnelling. Een schaalvergroting en centralisatie tekent zich af als in meerdere re-
gio'ss sportclubs gezamenlijk 'combinatiepools' organiseren. Voor de KNVB is dit in 1955 aan-
leidingg om een commissie in te stellen en een onderzoek naar het 'poolvraagstuk' te entame-
ren.. In de dagbladen verschijnen berichten over de wenselijkheid van een officiële voetbaltoto. 
Maarr als de KNVB daadwerkelijk vraagt om in Nederland een voetbaltotalisator mogelijk te 
maken,, wijst de regering dit ondubbelzinnig af. Als bovendien begin 1957 een justitieel ingrij-
penn in het clubpoolwezen onafwendbaar lijkt, machtigen de leden in een buitengewone bonds-
vergaderingg de KNVB om een voetbaltoto te organiseren, wat met toenemend succes ge-
schiedt.. Voor L. Brunt, de secretarts-penningmeester van de KNVB met wie deze affaire sterk 
verpersoonlijktt wordt, is dit het begin van rechtszaken. Brunt staat als verdachte terecht en in 
19599 veroordeelt ook de Hoge Raad hem.84 De KNVB heeft ondertussen al wel 68 wekelijkse 
poolss georganiseerd, waarvan de opbrengsten (die tot november 1959 in totaal oplopen tot 
zestienn miljoen gulden) bestemd zijn voor de amateurverenigingen, een landelijk sportcentrum 
(tee Zeist) en subsidies voor andere sportbonden.85 De redding van de KNVB-pool komt van de 
Ministerr van Justitie die, in afwachting van nieuwe wetgeving, de KNVB een voorlopige ver-
gunningg geeft. Deze vrijstelling geldt overigens ook voor de voetbalpool van de Nationale Ver-
enigingg Caritas, die met de opbrengst maatschappelijk werk, gezondheidszorg, cultureel en 
charitatieff werk ondersteunt. Vanwege deze precedenten krijgen eveneens Humanitas en het 
Centraall Missiecommissariaat een tijdelijke loterijvergunning. De voetbaltoto staat niet op zich-
zelf. . 

4.5.24.5.2 Legalisering 
Dee herziening van de Loterijwet is hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, gericht op het legalise-
renn van sportprijsvragen. Deze wetswijziging loopt vertraging op, eerst door de kabinetscrisis 
vann december 1958 en later door de verwerping van het voorstel in de Eerste Kamer. In 1961 

83.. De KNVB verzoek t onder meer in 1950 explicie t aan de ministe r om niet in te gaan op verzoeke n van met name 
hett  Rode Krui s en het Koningi n Julianafond s om voetbalprijsvrage n uit te mogen schrijven . De KNVB verzoek t dit in 
eenn brie f van 18 decembe r 1950, waarui t de Ministe r van Justiti e Beerman in het debat over de wijzigin g van de lote -
rijwetrijwet  uitvoeri g citeert : "Wijzigin g Loterijwef , Handelingen  der  Staten  Generaal,  II, Wet 5786,1959-1960.2754. 
84.. Tot soortgelijk e uitsprake n komt de Hoge Raad ook tegen de directeu r van de National e Verenigin g Caritas en 
dee hoofdredakteu r van De Telegraaf. 
85.. Gegeven s over de opbrengste n van 1 februar i 1957 t/m 8 novembe r 1959, en de bestemmin g daarvan , staan 
vermel dd in een pleitnot a van de Stichtin g Nederlands e Sporttotalisato r gerich t aan de leden van de Tweede Kamer , 
mett  informati e over deze stichting , opgerich t {12 maart 1959) door de NSF en de KNVB, met het oog op een te be-
handele nn wetsvoorste l over de legaliserin g van sportprijsvragen . Om een indru k te geven van de verhoudingen : van 
dee genoemd e zestie n miljoe n gulde n ging elf miljoe n naar de verenigingen , drie miljoe n naar het sportcentru m en 
éénn miljoe n als subsidi e naar ander e sportbonden . (Archie f KNVB, Zeist) . 
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wordtt de wijziging ingevoerd, maar deze wet krijgt een voorlopige status van vier jaar. 
Tweee regeringscommissies, wier adviezen een zwaar stempel op de herziening druk-

ken,, buigen zich over de wetgeving voor kansspelen. De commissie-Tenkink (1954) neemt de 
loterijvergunningenn onder de loep en adviseert om geldprijzen en grotere hoofdprijzen toe te 
staan.. Argumenten daarvoor zijn de toename in aantal en omvang van, veelal het maatschap-
pelijkk werk ondersteunende, loterijen; het toenemende belang van fondsenwerving via loterij-
en;; de afnemende acceptatie bij het publiek van goederenprijzen, die ook de commissie enigs-
zinss ridiculiseert, alsmede de ontduiking hiervan met waardebonnen. De commissie-Wiarda 
(1958)) krijgt een bredere opdracht. Deze commissie dient 'het heele vraagstuk der loterijen en 
dee daaraan verwante activiteiten in beschouwing' te nemen, in het bijzonder de puzzel- en 
sportprijsvragen.. In het verlengde hiervan moet de commissie-Wiarda ook rekening houden 
mett structurele vragen over de 'exploitatie der speelzucht' onder meer door 'moderne geper-
fectioneerdee reclamemiddelen', en over de toenemende afhankelijkheid van instellingen van 
loterijenn en prijsvragen.'6 Wat in het kort lijkt te gebeuren is dat niet slechts toegegeven moet 
wordenn aan een bestaande vraag naar kansspelen maar ook aan een steeds commerciëler 
wordendee cultuur, waardoor de vraag naar kansspelen toeneemt. De commissie-Wiarda voegt 
bijj haar advies een wetsvoorstel, dat de regering vrijwel ongewijzigd overneemt. 

Hett algemene uitgangspunt dat de commissie-Wiarda formuleert is niet langer de 'be-
perkingg tot het uiterste', wat in de jaren na de bezetting nog wordt nagestreefd, maar (...) 'het 
doeltreffendd bestrijden van excessen, zó dat men blijft binnen de grenzen van hetgeen nog als 
spelspel betiteld kan worden' (mijn accentuering).*7 Dit spel plaatst de commissie met de volgende 
toevoegingg in het kader van een compromis: 'een spel dat door de een gewaardeerd of vol-
strektt acceptabel wordt gevonden, en door de ander misschien wordt veroordeeld maar toch 
wordtt aanvaard om oncontroleerbare misstanden te voorkomen.' Aan kamerleden met princi-
piëlee bezwaren laat de regering weten deze bezwaren wel te eerbiedigen maar 'dat de over-
heidd niet zonder meer kan voorbijgaan aan de opvatting van zeer velen dat het deelnemen aan 
sportprijsvragenn behoort te worden toegelaten',86 destemeer daar een 'stringent verbod' ertoe 
kann leiden dat 'aan de eerbied voor de wet afbreuk wordt gedaan'. De regering geeft de voor-
keurr aan 'kanalisering van de speelzin' en past op de voetbaltoto het alibimodel toe. Het ac-
centt in de politieke vraagstelling verschuift van de toelaatbaarheid van kansspelen naar de 
voorwaardenn waaronder kansspelen uitgebaat mogen worden. Voor de voetbaltoto worden 
dat:: een lage inzet (maximaal één gulden); een leeftijdgrens (minimaal achttien jaar); waarbor-
genn voor controle (registratie); een maximum voor de te winnen prijzen (ƒ25.000,-); en de or-
ganisatiee en verdeling van de opbrengsten door (slechts) één particuliere instelling - de Stich-
tingg Nederlandse Sporttotalisator (SNS).*9 

Dee Wet op de Loterijbelasting (1959) onderschrijft min of meer passief de verschuiving 
vann verbieden naar beperken bij de regulering van kansspelen. Het voorstel tot legalisering 
vann de voetbaltoto en de populariteit van andere prijsvragen vormt de aanleiding tot deze wet. 

86.. Zie voor de plaats en betekeni s van de commissie-Tenkin k en commissie-Wiarda : 'Memori e van toelichting ' en 
dee 'InstaHafered e van de Ministe r van Justiti e voor de Commissi e Loterijwezen' , 'Wijzigin g Loterijwet' , Handelingen 
derder  Staten-Generaal,  1959-1960, wet 5766, nr.3 en nr.9, 3-8/20-21. 
87.. 'Memori e van toelichting' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1959-1960, wet 5786,5. 
88.. 'Memori e van antwoord' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1959-1960, wet 5786, nr.11,3 . 
89.. 'Memori e van toelichting' , wetsontwer p 5786,1960-1961, in: Pijper s (1964) 82-88. 
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Eenn fiscale regeling van het 'arbeidsloos inkomen' uit prijsvragen en loterijen is nodig, stelt de 
regering,, door het 'belastingvrijdom' dat ontstaat doordat de Staatsloterij, waarvan de op-
brengstt sowieso voor de overheid is, niet langer een 'monopolistische positie' inneemt,90 Daar-
naastt valt bij quizzen op radio en televisie en bij de populaire prijsvragen, zoals van Blue Band 
off OMO en bij de actie 'Kijk U Rijk', moeilijk uit te maken in hoeverre 'arbeid' (wel belasting) of 
'geluk'' (geen belasting) voor de uitslag bepalend is. De regering vreest dat bij de particuliere 
exploitatiee de overheid geen inkomsten uit kansspelen meer krijgt; de loterijbelasting moet de 
overheidsinkomstenn garanderen. De Wet op de Loterijbelasting heeft een wat merkwaardige 
motivering,, omdat men zou denken dat de overheid ook via de exploitant inkomsten uit kans-
spelenn kan halen. De kansspelbelasting heeft voor de spelers bovendien een onrechtvaardig 
karakterr (winst wordt belast maar het verlies is niet van de belasting aftrekbaar), dat bij andere 
spelvormenn sterker naar voren komt dan bij de loterijen. Bij de formulering van deze wet is 
kennelijkk niet goed nagedacht over het bijzondere karakter van kansspelen. Later kom ik hier 
bijj de bespreking van de casinowet op terug (zie paragraaf 5.3.2). 

Politiek k 
Dee achtergrond van de moeizame kansspelpolitiek in de jaren vijftig vormt het onvoorzien 
grotee spanningsveld tussen het wettelijk regime en de alledaagse praktijk van kansspelen. 'De 
bestaandee wetgeving is onmiskenbaar niet berekend op de moderne vormen, waarin allerlei 
loterijenn en prijsvragen worden aangelegd en gehouden', staat in de toelichting op het wets-
ontwerpp voor de Sporttotalisator.81 Dit spanningsveld geeft aanleiding tot een vermaatschap-
pelijkingg van het meningsverschil omtrent de Sporttotalisator. Daardoor krijgt de 'rage' of 'be-
weging'' van de voetbalpool, anders dan voordien de Paardensporttotalisator, het aanzien van 
eenn indringende sociale kwestie.92 De juridische processen, de voorstellen en de argumenten 
proo en contra worden in de media breed uitgemeten en van soms emotioneel commentaar 
voorzien. . 

Dee kwestie van de voetbalpool leidt tot de voor het alibimodel kenmerkende ideologi-
schee polarisatie tussen de voor en tegenstanders van legalisering. Dit komt doordat het alibi-
modell afstand neemt van het vroegere verbodsmodel en een minder negatieve houding te-
genoverr kansspelen impliceert. In de politiek wordt de Sporttotalisator tot onderwerp van de 
verkiezingsstrijd.. De KVP en de W D werpen zich op als pleitbezorgers van een sporttoto. De 
ARPP en de CHU verklaren zich nadrukkelijk tot tegenstanders. De synode van de Nederlands 
Hervormdee Kerk buigt zich expliciet over het vraagstuk en verwijt de regering een zeker 'op-
portunisme'.933 Dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel verwerpt komt niet doordat de tegenstan-
derss de meerderheid verwerven, integendeel, dit komt doordat zich onder de tegenstemmers 

90.. 'Memori e van toelichting , Wet op de loterijbelasting' , in: Van Bolhui s (1951) 313. 
91.. 'Memori e van toelichting,  wijzigin g van de krterijwet' , wet 5786, in: Pijper s (1964) 60. 
92.. Aan verschillend e aspecte n van deze kwesti e word t gerefereer d tijden s de behandelin g van het wetsvoorste l in 
dee Tweede Kamer . Zie 'Wijzigin g Loterijwef , Handelingen  der  Staten  Generaal,  1959-1960, wet 5786,2707-2787. 
93.. De bezwaren van de Raad van Zaken van de Nederlands e Hervormd e Kerk luiden : 1) de kwesti e van de toto is 
geenn zedelij k indifferent e zaak; 2) de toto is een maatschappelij k verschijnsel , waardoo r het geestelij k welzij n van 
onss volk in gevaar gebrach t wordt ; 3) de wekelijks e verlokkin g van zeer grot e prijze n is voora l voor minderjarige n 
ernstig ;;  4) de zin van de arbeid en de zedelijk e waarderin g van het geld worde n door het gokke n als erkend maat-
schappelij kk  instituu t aangetast . Aldu s geciteer d door de heer Bruin s Slot (ARP) in de Tweede Kamer "Wijzigin g Lote -
rijwef,rijwef,  Handelingen  der  Staten-Generaal,  1959-1960, wet 5786,2734. 
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ookk voorstander s bevinden : kamerleden , voora l van de W D , die van menin g zijn dat de 
Sporttotafisato rr  te weini g speelruimt e krijgt. 94 

Inn de Tweede Kamer zijn de principiël e tegenstander s van legaliserin g van de sporttot o 
tee vinde n bij de SGP, de ARP en in minder e mate bij de CHU. De CHU kan zich vinde n in het 
compromis ,, vanweg e de doo r deze parti j nagestreefd e scheidin g tusse n kerk en staat en de 
verantwoordelijkhei dd voo r de social e harmonie . Bij de tegenstander s geven bijbels e bezware n 
dee doorslag , en het gevaar voo r de moraa l en de 'geestelijk e volksgezondheid' . Als bezware n 
gelden ::  het vertrouwe n op geluk ; de waarderin g voo r het geld ; de ondermijnin g van de arbeids -
enn spaarzin ; en de slecht e voorbeeldwerkin g die van de Sporttotalisato r uit zou gaan . De te-
genstander ss houde n vast aan het verbodsmodel . Ook een aanta l socialiste n is in beginse l te-
genn de Sporttotalisator . Dit is bijvoorbeel d het geva l bij de PSP die tegen spel en wedden -
scha pp is 'omda t dit niet past in een maatschappi j waari n het nationaa l inkome n rechtvaardi g 
word tt  verdeeld' . Maar de communisten , die op gron d van de ondermijnin g van de solidaritei t 
ookk tegen het gokke n zijn , trekke n een ander e conclusie . Zij spreke n over de 'klassemoraal ' 
vann het wetsvoorste l omda t met dit voorste l het gokke n van arbeiders , waarbi j het 'voo r velen 
gaatt  om niet meer dan wat vermaak' , aan bande n word t geleg d terwij l het gokke n van specu -
lante nn op de effectenbeurze n ongemoei d word t gelaten . In afgezwakt e vor m klink t eenzelfd e 
kanttekenin gg doo r in het commentaa r van PvdA-kamerieden . Zij zijn voo r de sporttot o maar 
spreke nn van betutteling , omda t de regerin g de maximal e inle g per persoo n en het maximaa l te 
winne nn prijzengel d uit het voorste l van de commissie-Wiard a halveert , respectievelij k van twee 
naarr  één gulde n en van 50.000 naar 25.000 gulden . Tegen deze halverin g protesteer t ook de 
KVP.. Het regeringsvoorste l slui t wel het dichts t aan bij de standpunte n van de PvdA en de 
KVP,, die ster k benadruk t 'in het kansspe l geen intrinsie k kwaad ' te zien en dat de toelaat -
baarhei dd af moet hange n van de 'praktisch e toepassing' . Doorslaggevend e redene n om zich 
achte rr  het voorste l te scharen,  met zwaarwegend e amendemente n op het vlak van inzette n en 
prijze nn - die uiteindelij k weer opgetrokke n zulle n worde n - zijn voo r deze partijen : de bred e 
maatschappelijk ee acceptati e van de voetbalpool ; het relatie f onschuldig e karakte r van de pooi ; 
hett  financiël e belan g van spor t en lichamelijk e opvoeding ; en het compromi s met de tegen -
stander ss dat in het voorste l beslote n ligt . De voorstander s onderschrijve n hierme e het alibi -
model . . 

Dee W D wijs t het compromi s en de beperkinge n op de Sporttotalisato r af. De liberale n 
vrage nn om meer verdraagzaamhei d bij de tegenstanders . Zij vinde n dat er meer waarderin g 
moett  zijn voo r de zelfwerkzaamhei d in de sportwerel d bij het oplosse n van de heersend e no-
den ,, in een tij d waari n 'vrijetij d en recreatie ' een steed s groter e plaat s innemen . De overhei d 
zouu meer vertrouwe n moete n hebbe n in het verantwoordelijkheidsgevoe l van de organisato -
ren.. Sportprijsvrage n zoude n daarnaas t niet exclusie f voorbehoude n moete n zijn aan sportor -
ganisaties .. Ook charitatiev e instellinge n en organisatie s op het terrei n van het maatschappelij k 
werk ,, zoals het Koningi n Julianafonds , zoude n sportprijsvrage n moete n moge n organiseren . 
Hett  al dan niet deelneme n aan de toto zou 'moete n worde n overgelate n aan de persoonlijk e 
verantwoordelijkhei dd van burgers' . In liberal e ogen is de tot o 'een kwesti e van enig e recreatie' . 
Dann heef t de overhei d slecht s een taak bij uitwasse n als 'gokrazernij , arbeidsonlus t en ander e 
maatschappelijk ee gevaren' . 

94.. Wijzigin g van de Loterijwef , Handelingen  der  Staten-Generaal,  Eerst e Kamer , 1959-1960,2371-2400. 
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4.66 De wet op de kansspele n van 1964 

Dee WOK van 1964 brengt een algemene formulering en instelling van het alibimodel. De 
voorlopigee status van de wettelijke regeling voor sportprijsvragen en de open vragen op het 
terreinn van de kansspelen, doet de regering in 1961 besluiten om de commissie-Wiarda te 
vragenn met de oorspronkelijke opdracht door te gaan en aan het interimrapport een vervolg te 
geven.955 Net als in 1958 voegt deze commissie in 1963 bij haar rapport een voorontwerp van 
wet,, dat de regering integraal overneemt. 

Hett wetsontwerp kent dezelfde uitgangspunten die eerder voor de Sporttotalisator zijn 
geformuleerd:: kansspelen worden slechts toegelaten voor zover het spelkarakter voorop staat 
enn er een compromis met de tegenstanders gesloten kan worden. De belangrijkste doelstelling 
iss ditmaal 'de harmonisatie en vereenvoudiging van de wetssystematiek', door de verschillende 
wettelijkee bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Loterijwet en de Totalisatorwet onder 
éénn noemer 'van wat men samenvattend "kansspelen" kan noemen' te brengen. Dit houdt in 
datt uit de wettelijke definties 'hazardspel' en 'loterij' één overkoepelende definitie van 'kans-
spel'' wordt gesmeed, en dat verschillen tussen de wettelijke behandeling van 'hazardspelen' 
enn 'loterijen' worden opgeheven.96 Die verschillen gelden niet alleen voor de definitie maar ook 
voorr de vergunningverlening, de straffen, en de toepassing van critera van openbaarheid, ex-
ploitatiee en deelname. De materiële voorschriften voor de uiteenlopende kansspelen, behou-
denss noodzakelijk geachte aanpassingen, blijven voor zo ver ais mogelijk gehandhaafd. Aan-
passingenn zijn bijvoorbeeld: de verhoging van de maximum-inleg bij de sporttoto tot ƒ2,50, 
'medee in aanmerking nemende de gestegen welvaart (...)'; de verdubbeling van de hoofdprijs 
tott honderdduizend gulden (het niveau van de Staatsloterij); en de uitbreiding van de Staats-
loterijj tot zes trekkingen per jaar, 'nu het levenstempo veel sneller geworden is (...) en nu door 
dee verbeterde communicatiemiddelen ook de buitenlandse loterijen hun loten gemakkelijker 
onderr de bevolking van ons land kunnen brengen (...)'. 

Dee meest vergaande aanpassing, die tevens een concrete grens van de legalisatie 
aangeeft,, is de uitbreiding van de wet met een artikel over speelautomaten. Voor de exploitatie 
vann speelautomaten is toestemming van de burgemeester vereist, ook als het geen kansspel 
betreftt - dat is sowieso verboden. Dit artikel acht de regering nodig omdat speelautomaten 'een 
verleidingg bieden voor minderjarigen en voor zwakkere figuren om binnen korte tijd een aan-
zienlijkk geldbedrag te verspelen (...)'. Ook de legalisering van casino's, bijvoorbeeld ter 'bevor-
deringg van het vreemdelingenverkeer', sluit de regering expliciet uit met de bepaling dat op 
grondd van de WOK geen vergunning mag worden verstrekt voor gelegenheden 'waarbij de 
spelerss gemeenschappelijk aan een kansspel kunnen deelnemen'. 

Dee structuur van de WOK komt, aldus de regering, 'in grote trekken overeen met de 
(...)) Loterijwet'. Dat wil zeggen 'een verbod in beginsel met de mogelijkheid van vergunningen', 

95.. 'Memorie van toelichting, Wet op de kansspelen', Handelingen der Staten-Generaal, wet 7603,1963-1964, nr.3, 

6. . 

96.. Volgens Artikel 1 van de Wet op de kansspelen is het verboden 'gelegenheid te geven om mede te dingen naar 
prijzenn of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in 
hett algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is ver-
leend'. . 
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zoalss deze structuur in het kader van de sporttoto al wordt omschreven. Het zijn dergelijke 
formuleringen,, evenals het in vele toonaarden en met eigen accenten door volksvertegen-
woordigerss gebezigde begrip 'kanaliseren', die uitdrukking geven aan het alibimodel. Het ka-
merlidd Baeten (KVP) geeft bijvoorbeeld de volgende beeldende omschrijving van de 'kanalisa-
tiegedachte': : 

Dee grondsla g van het compromi s schijn t mij toe te zijn , dat zij , die ruimharti g over kansspele n denken en zij , 
diee in kansspele n grot e zedelijk e gevare n zien (...) het hierove r eens zijn , dat er een zekere speeizi n in 
bredee lagen van de bevolkin g leeft en dat het verstandi g is deze speeizi n behoorlij k controleerbaa r te kana-
lisere nn om excesse n te voorkomen . (...) Het kanaal moet instaa t zijn de aanwezig e hoeveelhei d water te 
verwerken .. Is het kanaal te smal , dan loop t het over , en krijge n we bijzonde r ongewenst e overstromingen . 
Iss  het te breed voor de beschikbar e hoeveelhei d water , dan word t het te ondie p en daardoo r onbevaarbaar . 
Vind tt  de aanwezig e speeizin , een welhaas t vaststaan d gegeven in Nederland , geen passend e bedding , 
dann zoekt zij uitwege n in excessen . Word t het kanaal te breed , dan zullen ander e belangen , die op de 
speeizi nn drijven : belange n van sport , cultuu r volksgezondhei d en maatschappelij k werk , onvoldoend e 
diept ee vinde n en aan de gron d lopen . 

Dee WOK bevat een integratie en aanpassing van diverse reeds bestaande wettelijke voor-
schriftenn voor kansspelen. Dit betekent niet dat de uiteenlopende speltypen voor de wet min of 
meerr gelijk worden. Integendeel, het begrip 'kansspel' is in de WOK de noemer van een ge-
differentieerdee teller, die op dat moment vier titels bevat en die ieder naar verschillende mark-
tenn verwijzen: de (Staats)loterij, de sportprijsvragen, de Paardensporttotalisator, en de samen-
gesteldee titel van prijsvragen en speelautomaten, ledere titel bevat meer of minder vergaande 
voorschriftenn voor de exploitatie en het gebruik van de betreffende spelsoort. Het begrip 'kans-
spel'' staat in een piramide van abstracties direct boven de afzonderlijke wetstitels. Het is de 
meestt vergaande wettelijke abstractie, die op een uitgebreid en gevarieerd scala aan 'spelen' 
(eenn begrip van een nog hoger abstractieniveau) wordt toegepast. Maar over de afzonderlijke 
kansspelenn leert het wettelijk kansspelbegrip weinig. Met het destilleren van een algemene 
overeenkomstt verdwijnen de verschillen en bijzonderheden buiten beeld. Het begrip 'kansspel' 
geeftt uitdrukking aan het streven naar een zekere uniformering in de wettelijke betekenis en 
behandelingg van de onderscheiden speltypen. Vaker en zorgvuldiger dan voorheen zullen de 
speltypenn ten opzichte van elkaar gemarkeerd en als een min of meer samenhangende maat-
schappelijkee sector benaderd worden. Figuur 4.1 geeft het wettelijke integratie- en uniforme-
ringsprocess schematisch weer. 

97.. Wet op de kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  wet 7603,1963-1964, 278. 
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FiguurFiguur  4.1: Schematisch overzicht van de Nederlandse wetsgeschiedenis voor kansspelen. 
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4.77 Verzelfstandigin g en verstatelijkin g 

Aann de hand van een historisch-sociologische analyse van de WOK van 1964 is in dit hoofd-
stukk de opkomst van de moderne wetgeving voor kansspelen besproken. Aan de orde was de 
eerstee fase in de verzelfstandiging van de organisatie van kansspelen, namelijk het principe 
vann de wetgeving. In de vorm van wetten worden kansspelen stuk voor stuk aan het nationale 
staatsgezagg onderworpen. Deze wettelijke bemoeienis van de rijksoverheid met kansspelen 
hebb ik aangeduid als de verstatelijking van kansspelen. 

Hett vormkenmerk van de verstatelijking is de wettelijke vorm die de organisatie van 
kansspelenn aanneemt. De moderne democratische kansspelwetten maken een onderscheid 
tussenn de posities van de regelgever, de exploitant en de deelnemer. In het verlengde hiervan 
omschrijvenn wetgevers de vorm waarin kansspelen aan het staatsgezag onderworpen zijn. 
Niett ieder willekeurig kansspel en ook niet de deelname, maar de openbare exploitatie is het 
objectt van de wet. In termen van het model van het verzelfstandigde spel richt de wetgever 
zichh op de vormgeving van het bankspel, het spel tussen de regelgever en de ondernemer dat 
relatieff los komt te staan van de beoefening van kansspelen (zie figuur 7.2). De taak van de 
overheidd wordt nauwkeurig omschreven. De overheid neemt afstand van een rol als exploitant, 
enn specialiseert zich als regelgever en toezichthouder. Dit leidt bij de loterijen tot een doel-
middelenn omkering van de externe 'goede doelen', die tot middelen voor de kansspelpolitiek 
worden.. Inkomsten ten behoeve van het welzijn of de overheid zijn niet langer de eerste reden 
off legitimatie voor loterijen. Anders dan in de Gouden Eeuw en bij de oprichting van de 
Staatsloterijj heiligt het doel de middelen niet meer.98 De Loterijwet van 1905 veroordeelt de 
kansspelenn bijvoorbeeld tot liefdadigheid om het winststreven van ondernemers en spelers te 
beperken.. En de functie van de Staatsloterij verandert van die van een inkomstenbron voor de 
overheidd in die van een reguleringsinstrument voor de loterijmarkt. De Staatsloterij wordt be-
schouwdd als een gematigde en bonafide uitlaatklep voor de als onvermijdelijk ervaren goklust. 

Hett inhoudelijk kenmerk van de verstatelijking is het verbod op de exploitatie van 
kansspelen.. In het perspectief van verzelfstandiging heb ik echter de constructieve kant van dit 
verbodd benadrukt. Want op het verbod worden uitzonderingen gemaakt, voor zover de kans-
spelmarktt onvermijdelijk lijkt en voor zover kansspelen voor de spelers meer een doel op zich-
zelff vormen dan een middel tot verrijking zijn. Wetgevers maken daartoe een onderscheid tus-
senn het expressieve spelen voor het plezier en het instrumentele spelen voor de opbrengst. Zij 
makenn dit onderscheid in discussies over het spelkarakter van kansspelen. Voor negentiende 
eeuwsee politici is dit een moeilijk maar belangrijk punt. In het spelkarakter zien zij een motief 

98.. Scham a (1987, 313/339) stel t dat ter legitimerin g van materiël e rijkdom  in de Gouden Eeuw in de praktij k vaak 
eenn soor t compensati e redenerin g word t gevolgd . Dit kan het paradoxal e resultaa t hebben dat, om de schij n van 
hebzuch tt  te vermijden , geld word t uitgegeve n in plaats van te sparen . Huisma n en Koppeno l (1991, 68) merken op 
datt  Schama' s stellin g misschie n opgaa t voor de zestende-eeuwer , die zijn speelzuch t bedek t met het opgeve n van 
eenn religieu s of liefdadi g vers , maar dat de ware calvinis t hier doorhee n ziet en het amorel e loterijspe l verwerpt . Het 
iss  bijvoorbeel d afgelope n met de grot e gasthuisloterije n op het momen t dat de invloe d van calvinistisch e dominee s 
groo tt  genoe g is. 
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omm kansspelen toe te staan, ondanks de grote bedenkingen die zij tegen het gokken koeste-
ren.. Het spelkarakter wordt tot een centrale grondslag voor de wetgeving voor kansspelen, zo-
alsals onder meer de commissie-Wiarda bij de formulering van de algemene WOK van 1964 be-
nadrukt.. De accentuering van het vermaak leidt in de Strafwet van 1911 tot een verbod op de 
alsals uiterst gevaarlijk beschouwde kansspelen bij de wedrennen en in de speelhuizen. Bij de 
loterijenn wordt het spelen voor geld slechts in zeer beperkte mate toegestaan. En, zoals ge-
zegd,, de bestemming van de opbrengst voor 'goede doelen' en het 'algemeen belang' is be-
doeldd om de persoonlijke winstmotieven van organisatoren en spelers af te zwakken. Later 
wordenn aan de koppeling tussen kansspelen en maatschappelijke belangen de alibi's ontleend 
omm het wettelijk stelsel van kansspelen uit te breiden, zoals in 1948 bij de Paardensporttotali-
satorr en vooral in 1961 bij de Sporttotalisator. De ontwikkeling van het wettelijke kader voor 
kansspelenn gaat op deze manieren samen met specifieke wettelijke definities van kansspelen. 
Dee precieze betekenis van een kansspel is wel steeds omstreden en afhankelijk van de (macht 
van)) betekenisgevers, van de spelsoort en van de omstandigheden. 

Dezee kenmerken van de verstatelijking heb ik allereerst naar voren gebracht in termen 
vann het verbodsmodel dat negentiende eeuwse politici voor de organisatie van kansspelen 
ontwikkelen.. Zij willen kansspelen zo veel mogelijk met wettelijke verboden beperken. Voor 
eenn juiste interpretatie van deze verboden is het belangrijk om de achtergronden en conse-
quentiess ervan te kennen. Daarom besteedde ik hier de nodige aandacht aan. Van oudsher 
komenn vele van de door negentiende eeuwse politici aangevoerde bezwaren en toegepaste 
verbodenn bijvoorbeeld al voor. Maar premoderne gokverboden zijn ingegeven door de soms 
destructievee effecten van het gokken op de omgeving. En de verboden treffen, indien het gok-
kenn wordt verboden, het gehele spel. Bij de moderne wetgeving daarentegen zijn de bezwaren 
tegenn kansspelen ingegeven door een voortdurende zorg voor het welzijn van de deelnemers 
enn een mogelijke belemmering van de maatschappelijke Vooruitgang'. De verboden, die altijd 
vann toepassing zijn, treffen daarbij niet het gehele kansspel. Het spel wordt opgesplitst in ac-
ceptabelee vermaakselementen en verwerpelijke profijtelementen. Vanuit deze analyse valt het 
verbodsmodell uit de moderne wetgeving te begrijpen als een reguleringsstrategie die niet zo-
zeerr het gokken verbiedt alswel het gokken mogelijk maakt en omvormt in de richting van het 
kansspell als vermaak. Dit is ook een feitelijk effect van de verboden, blijkt uit het vervolg van 
dee ontwikkeling. Na eenn periode waarin de overheid het verbodsmodel vooral tracht te sancti-
onerenn en te perfectioneren tekent zich in de jaren vijftig van de twintigste eeuw een omslag 
af.. Het wettelijke kansspelbestel wordt uitgebreid, allereerst met de Paardensporttotalisator en 
dee Sporttotalisator. Voor deze uitbreidingen ontwikkelen wetgevers een organisatiemodel 
waarinn zij de maatschappelijke functies van het kansspel voorop stellen. Deze strategie heb ik 
naderr omschreven als het alibimodel, een impliciete beleidstheorie die wetgevers zelf aandui-
denn als 'de kanalisatiegedachte'. 

Verstatelijkingg vormt een bijzondere dimensie in de verzelfstandiging van de kansspel-
sector.. Deze sector wordt in dit proces aangepast aan de Nederlandse staat. De WOK legt in 
19644 niet ineens en totaal de voorkeuren van wetgevers aan kansspelen op. Zij bevorderen 
somss ongewild de verzelfstandiging van kansspelen, door met het machtsmiddel van de wet 
grenzenn rondom kansspelen aan te geven en zo mogelijk af te dwingen. Binnen die grenzen 
verdelenn zij de bevoegdheden om kansspelen te exploiteren. De vergaande verboden impli-
cerenn een ongekende bescherming van de wel toegestane varianten van kansspelen, die dus 
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sterkk afhankelijk raken van de wet. Dit leidt tot een zekere juridificering van kansspelen, waar-
bijj organisatoren aan de wet strategieën kunnen ontlenen om kansspelen te exploiteren. Zij 
kunnenn bijvoorbeeld het openbare karakter van een speelgelegenheid ontkennen of het be-
hendigheidskarakterr benadrukken, zoals bij het roulette, waardoor de WOK er niet op van toe-
passingg is. Omgekeerd kunnen exploitanten proberen om bijvoorbeeld obligaties te slijten on-
derr het mom van een kansspel. Zij proberen dan het speculatieve karakter van een spelvorm 
tee ontkennen. Dit spel kan daardoor onder het regime van de WOK gebracht worden, zoals bij 
dee zogenaamde 'briefjesbedrijven'. 

Dee WOK is het resultaat van een lang, zich steeds weer herhalend proces van grens-
verkenningen,, reacties op en aanpassingen aan gewijzigde omstandigheden, binnen en buiten 
dee kansspelen. Wettelijke voorschriften geven uitdrukking aan het spanningsveld tussen de 
dominantee ideologie over de ideale samenlevingsorde en de markt van kansspelen. Wetge-
verss stellen vaak hoge eisen aan de organisatie van kansspelen, maar zij kunnen een organi-
satiemodell niet volledig afdwingen. De wet is zo beschouwd evenzeer een gevolg van als be-
palendd voor de markt van kansspelen. 

Dee voornaamste conclusie is dat de wet een grondslag oplevert voor de exploitatie van 
kansspelenn voor het vermaak en tot op zekere hoogte dus tegemoet komt aan de economi-
schee belangen van deze markt, al is dit niet het voornaamste doel van wetgevers. Deze bevin-
dingg sluit aan bij een meer algemene conclusie van Siep Stuurman in een beschouwing over 
dee functies van de staat: 'De mate waarin de staat de kapitalistische verhoudingen in feite sta-
biliseertt is resultaat en niet uitgangspunt van het politieke proces'.99 Ter verklaring van de ver-
statelijkingg moet daarom niet alleen op de markt voor kansspelen worden gelet, maar ook op 
hett systeem van wetgeving zelf. De nationale en overkoepelende WOK is de resultante van 
eenn omvattend proces van staatsvorming, en levert daar tegelijk een bijdrage aan. 

Inn dit hoofdstuk heb ik een begin gemaakt met de beantwoording van de vraag naar de organi-
satiee van de Nederlandse kansspelsector, de tweede hoofdvraag van dit boek. Daarvoor ben 
ikk teruggegaan naar de negentiende-eeuwse politiek voor kansspelen, omdat daarin de grond-
slagenn van de kansspelsector te vinden zijn. Bij de binding van kansspelen aan de nationale 
staatt wordt de organisatorische speelruimte bepaald door twee strategieën. Enerzijds is er het 
verbodd op als meer instrumenteel beschouwde kansspelen. Anderzijds wordt minimaal toege-
gevenn aan de (illegale) markt van als meer expressief beschouwde kansspelen. In de ge-
schiedeniss van de wetgeving voor kansspelen vindt een accentverschuiving plaats in de toe-
passingg van deze strategieën. De overheid lijkt steeds meer en gemakkelijker toe te geven aan 
dee markt voor kansspelen. Daardoor lijkt sprake van een tegenstrijdige ontwikkeling. Maar bei-
dee strategieën scherpen het onderscheid tussen als meer of minder instrumenteel beschouw-
dee kansspelen aan. Wetgevers onderstrepen aan de ene kant de noodzaak van het verbod 
doorr het gevaar van instrumentele motieven van spelers te benadrukken. En voorzover zij toe-
gevenn aan de markt relativeren zij, aan de andere kant, dee instrumentele motieven van spelers 
enn wijzen zij op de onbedoelde gevolgen van het verbod. In het volgende hoofdstuk richt ik mij 
opp de strategieën die worden toegepast om de kansspelsector tegen deze achtergrond uit te 
breiden. . 

99.. S. Stuurman , De labyrintische  staat.  Over  politiek,  ideologie  en moderniteit,  Amsterdam , SUA, 1985,55. 
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Hoofdstu kk 5 
HETT ALIB I 

5.11 Inleidin g 

Dee kansspelen die de WOK in 1964 toestaat maken in de jaren zestig en zeventig een sterke 
groeii door. De jaaropbrengsten van de Staatsloterij, de Paardensport- en de Sporttotalisator 
nemenn tussen 1965 en 1975 toe met achtereenvolgens grofweg een vertienvoudiging (tot 
1577 miljoen gulden), een vervijfvoudiging (tot 114 miljoen gulden) en een verdriedubbeling (tot 
244 miljoen gulden).1 Tussen 1955 en 1975 neemt de totale jaaropbrengst aan legale kansspe-
lenn met een factor 28 toe van 12 tot 336 miljoen gulden. De volumegroei van spelmarkten die 
zichh na de legalisatie voor kan doen leidt tot een nieuw reguleringsvraagstuk, dat ik tot het vol-
gendee hoofdstuk laat rusten en dan zal bespreken in termen van het 'risicomodel' en de 'ver-
markting'' van kansspelen. 

Hett alibimodel van de WOK, zoals reeds eerder omschreven (zie hoofdstuk 4), valt te 
beschouwenn als een overgangsfase tussen het verbodsmodel en het risicomodel in. Om dat te 
verhelderenn zal ik in dit hoofdstuk de lotgevallen van het alibimodel analyseren. Want naast de 
volumegroeii van de reeds gelegaliseerde kansspelen neemt de kansspelmarkt ook toe door 
dee verbreding van het spectrum aan legale kansspelen, in het bijzonder worden het kienen en 
bingo,, de casino's en de speelautomaten aan het legale kansspelbestel toegevoegd. In verge-
lijkingg met de passieve loterijen zijn dit actieve spelvormen, die meer een fysieke aanwezigheid 
enn actieve houding van de spelers vereisen.2 Deze spelen worden in de wet opgenomen on-
derr verwijzing naar het alibimodel: de voor en tegenstanders van legalisatie sluiten een com-
promis;; de opbrengsten gaan naar goede doelen en het algemeen belang; en kansspelen 
wordenn legaal om illegale gokmarkten te bestrijden of te voorkomen. Omdat wetgevers hun le-
gitimatiess aan het maatschappelijke belang van kansspelen ontlenen, omschrijf ik de tweede 
fasee in de verzelfstandiging van de organisatie, waarin het alibimodel centraal staat, als de 
'vermaatschappelijking'' van de kansspelsector. Vermaatschappelijking wil in algemene zin 
zeggenn dat meer mensen en instanties bij de organisatie van kansspelen betrokken raken. De 
externee legitimering en hechte verbinding met de samenleving maakt kansspelen in deze fase 
tott een bij uitstek sociaal product. Kansspelen worden in termen van de maatschappelijke 
functiess omschreven. Het is daarom belangrijk om het onderzoek te richten op de sociale ver-

1.. Naar opgav e van de betreffend e organisaties . Bij de berekenin g van de opbrengste n neb ik van de total e inleg het 
total ee prijzengel d afgetrokken . De opbrenste n zijn niet gecorrigeer d voor inflatie . De stijgin g geeft dus een enigszin s 
overtrokke nn beeld . Zie verde r tabel  6.1 in hoofdstu k 6. 
2.. Umbert o Eco onderscheid t in zijn commentaa r op de speltheori e van Huizinga , in Wat spiegels  bottelt  (Bert Bak-
ker,, Amsterdam , 1991, 285-304), het 'actiev e spelen ' (Ludere  alea:  de speler s spelen met iets en beïnvloede n het 
sperverioop )) van het 'passiev e spelen ' (Alea iacta  est.  de speler s kunne n het spel slecht s in gang zetten en staan 
machteloo ss tegenove r het spetverloop , zoals bij een loterij) . Ik vat dit onderschei d ook op als dat tusse n de mate 
waari nn de spelstructuu r zelf (expressief ) danwe i het spelresuttaa t (instrumenteel ) vooro p staat . 



122 2 HETT ALIBI 

bandenn waarin kansspelen tot stand komen. 
Inn 1974 forceren de W D en KVP met een initiatiefwet (1971) een wettelijke doorbraak. 

Casino's,, de lotto en het kienen en bingo worden legaal. De wetgever meet kansspelen meer 
aff aan het speelplezier dan aan het geldmotief. In de toelichting op het wetsvoorstel schrijven 
dee initiatiefnemers A. Geurtsen (WD) en Th. van Schaik (KVP): 

Hett is onmiskenbaar, dat mensen, verschillend geaard als zij zijn, zich tot de ene vorm van 
kansspell meer aangetrokken kunnen voelen dan tot de andere. De volstrekte passiviteit van het 
deelnemenn aan een loterij heeft geen bekoring voor degene, die in eigen activiteit bij lotto, toto 
off kienen het lot als het ware mede wil beïnvloeden. Voor hen, die de spelspanning zelf willen 
ondergaan,, activiteit in het spel zoeken en het resultaat daarvan dadelijk willen weten, bieden 
roulettee en baccarat aantrekkelijke mogelijkheden.3 

Dee overheid zou er van af moeten zien om zedelijke opvattingen op te leggen aan hen die de-
zee opvattingen niet delen: 'Zulk een opvatting past bij een samenleving van mondige en vrije 
burgers'.44 Ter legitimering wijzen de initiatiefnemers daarnaast op de illegale en buitenlandse 
concurrentiee en op de aan kansspelen gelieerde belangen van het toerisme, de sport en van 
organisatiess in de sfeer van maatschappelijk werk en de volksgezondheid. Voor de laatst ge-
noemdee doelen is in 1970 de Algemene Loterij Nederland (ALN) opgericht.5 De wetgever 
houdtt meer rekening met de belangen van spelers en kansspelorganisaties. Ook nadien is de 
blikk meer dan voorheen op de actuele knelpunten en op de kansspelen en minder op het ver-
ledenn en op de wetgevende partijen gericht. 

Maarr kansspelen blijven omstreden en ondergeschikt aan strenge voorschriften en be-
perkendee voorwaarden. Casino's worden een monopolie van de overheid. Eén organisatie 
magg maximaal drie casino's in toeristencentra exploiteren, onder toezicht van een Raad voor 
dee Casinospelen (RvC). Concurrentie en particulier gewin is ook uitgesloten bij de lotto, waar-
vann de SNS de exploitatie krijgt toegewezen. En bij wat 'kleine kansspelen' heten, zoals het 
kienenn en bingo, mogen de organisatoren helemaal geen persoonlijk profijt hebben, moet de 
inzett laag blijven en moet de opbrengst voor sociaal-culturele verenigingen zijn. Veel ruimhar-
tigerr is in 1986 de wet voor kansspelautomaten, waarvoor de particuliere exploitatie legaal 
wordtt Voor de wet zijn alle kansspelen zeker niet gelijk. 

Bijj de legalisering van ieder spel afzonderlijk herhaalt zich keer op keer de verzelfstan-
digingg die op de wetgeving als geheel van toepassing is. ledere spelmarkt maakt dit proces 
opnieuww door. Het verbodsmodel valt dan te beschouwen als de eerste fase en het alibimodel 
alss de tweede. Het alibimodel is op alledrie te bespreken actieve spelvormen van toepassing, 
maarr de alibi's zijn niet gelijk. Het gaat bij het alibimodel om een algemene houding tegenover 
kansspelenn én om specifieke voorschriften. Het model verwijst naar de paradigmatische vorm 
énn naar de materiële inhoud van wettelijke voorschriften. Dit wil zeggen dat de manier waarop 

3.. 'Memori e van Toelichting . Wijzigin g van de Wet op de Kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  Bijlage n 
1971-1972,, wet nr. 11.549, nr.3, 5. 
4.. 'Memori e van Antwoord , Wijzigin g van de Wet op de Kansspelen' , Handelingen  Tweede Kamer  der  Staten  Gene-
raal,raal,  1971-1972,11.549, nr.6, 3. 
5.. De SUFA (Stichtin g Uitvoerin g Financiël e Acties) , een verbon d van particulier e liefdadigheidsinstellinge n dat al 
vanaff  1961 jaarlijk s een loteri j organiseert , richt  in 1970 de ALN (Algemen e Loteri j Nederland ) op. De ALN begin t in 
19700 met een giroloteri j en in 1978 met een bankloterij . 
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wetgeverss de spelmarkten benaderen gelijksoortig is maar dat de conclusies die zij trekken en 
dee bepalingen die zij doorvoeren voor uiteenlopende speltypen kunnen verschillen. Op basis 
vann de uitgangspunten van de WOK valt niet zonder meer te zeggen wat de inhoudelijke be-
palingenn voor een nieuw legaal kansspel zullen zijn. De precieze verschillen laten zich het 
bestee in een onderlinge vergelijking van spelmarkten onderzoeken. 

Hett voor de integratie van nieuwe kansspelen in de WOK kenmerkende patroon begint 
mett de plaatsgebonden introductie van spelvormen en varianten daarvan. Na gebleken succes 
groeitt de markt en worden allerlei belangengroeperingen van het spel afhankelijk. Dan neemt 
dee concurrentie toe en kunnen er conflicten ontstaan, of zelfs sociale onrust in termen van 'mo-
relee paniek'.8 Hierdoor neemt het streven tot monopolisering en de behoefte aan reglemente-
ringring en centralisering toe. Aanvankelijk streven overheden naar terugdringing. Als dat niet lukt 
volgtt een beperkte legalisering. Kansspelen worden toegelaten als een 'noodzakelijk kwaad', 
enn men erkent de sociale behoefte aan het spel. Door verschillen in de spelkenmerken, de 
maatschappelijkee achtergronden en de politieke beoordeling krijgen het kienen en bingo, de 
casino'ss en de speelautomaten een verschillende wettelijke inhoud. In het bijzonder kent de 
wetgeverr aan de exploitatie van deze markten verschillende vrijheden toe. Wat dit betreft is 
mijnn keuze voor de te vergelijken kansspelen strategisch: hoewel de spelvormen alledrie in de 
WOKK worden opgenomen onder verwijzing naar het alibimodel reikt het niveau van verzelf-
standigingg bij het kienen en bingo niet verder dan het verbodsmodel, sluit dat van de casino's 
nauww aan bij het alibimodel en loopt de verzelfstandiging van de speelautomatenmarkt vooruit 
opp het risicomodel. 

Inn dit hoofdstuk vervolg ik de behandeling van het organisatievraagstuk. Ik vraag mij daarbij 
niett alleen af welke beperkingen op kansspelen van toepassing zijn, maar ook welke effecten 
dee beperkende maatregelen hebben. Daarom behandel ik in het tweede deel van dit hoofd-
stuk,, vanaf paragraaf 5.4, de handhaving van de nieuwe regels in termen van de 'problemati-
seringsvorm'' van een spelmarkt. De oplopende vrijheidsgraden in de marktorganisatie, en de 
daarmeee corresponderende niveauverschillen van verzelfstandiging, leiden tot verschillende 
problematiekenn bij de handhaving van de wet. Daarbij komt ook de problematiek van de 
schaalvergrotingg naar voren, het spanningsveld tussen de landelijke en plaatselijke overheid. 
Ditt spanningsveld vormt de keerzijde van de centralisering van de regelgeving. Dit hoofdstuk is 
duss opgebouwd rond het onderscheid tussen de spelvorm, de wettelijke vorm en de problema-
tiseringsvormm van kansspelen. 

Eerstt ga ik in op de achtergronden van het kienen en bingo, de casino's en de speel-
automaten.. Daarna bespreek ik de opname van deze spelvormen in de WOK, en de beperkin-
genn die de wet aan de exploitatie oplegt. Vervolgens vraag ik mij af: Welke problematieken 
brengtt dit met zich mee? En tot welke veranderingen leidt dit op de markt en in het beleid? 

6.. De term moral  panic  is gemun t door Stanley Cohen in Folk  Devils  and Moral  Panics:  The Creation  of  Mods  and 
Rockers,Rockers,  MacGtbbo n & Kee, London , 1972. Meer in het algemeen slaat de term 'moral  panic'  op een overtrokke n 
reacti ee op vermeend e bedreiginge n voor de dominant e cultuur , met name in de sfeer van de alcohol- , drug s of seks . 
Ziee ook : E. Goode , N. Ben-Yehuda , Moral  Panics.  The Social  Construction  of  Deviance,  BlackweH , Oxfor d and Cam-
bridg ee (MA). 1994. 
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5.22 Oorspron g 

Dee eerste verschijning, de plaats en het tijdstip van uitvinding van een spelvorm, is al even 
moeilijkk te achterhalen als de oorsprong van een rivier. Maar wat doet het eerste begin er toe 
wanneerr we een spelvorm in een specifieke context bestuderen? Doorgaans zijn er meerdere 
bronnen,, varianten en takken die soms uiteenlopen en soms in een hoofdstroom samenko-
men.. We zouden uit kunnen gaan van een chaos-theorie, waarin wordt aangenomen dat er 
voortdurendd een groot aantal gelijksoortige initiatieven is waarvan slechts enkele in zodanig 
gunstigee omstandigheden terechtkomen dat er een proces van verzelfstandiging op volgt, 
waarinn zij de markt gaan overheersen en andere initiatieven verdringen.7 Een oorspronkelijk 
verbandd waarin het spel opduikt kan wel iets leren over de functionele mogelijkheden, al zijn 
dee gegevens vaak moeilijk te vinden en fragmentarisch, net als in de archeologie. Maar ook 
dann is de anecdotische waarde en de voorbeeldfunctie, die een vermeende oorsprong bij de 
eigentijdsee vormgeving krijgt, veelal belangrijker dan de nauwkeurige reconstructie ervan. 

5.2.15.2.1 Kienen en bingo 
Dee spelvorm van het kienen en bingo is wel herleid tot het Lotto di Genua.6 Deze lotto onstaat 
rondd 1620 uit weddenschappen af te sluiten op de vijf edelen die ieder jaar, aangewezen door 
hett lot, uit de stadsraad van in totaal 90 leden moeten treden. De wiskundige formule waarin 
uitt een vaste basispopulatie van (in dit geval) 90 nummers een kleine subpopulatie van (in dit 
geval)) vijf nummers getrokken wordt, is kenmerkend voor het lotto, dat zich daarmee onder-
scheidtt van de loterij, waarin de cijferpopulatie variabel is. Het prijzenschema van een lotto be-
staatt daardoor vaak uit een beperkt aantal zeer grote prijzen, terwijl bij een loterij het accent 
ligtt op een groot aantal meer bescheiden prijzen. Op basis van de lottoformule 90:5 zijn zowel 
grootschaligee staatslotto's gehouden (in Oostenrijk, Italië, Spanje en België) als kleinschalige 
gezelschapsspelenn zoals het kienen ontwikkeld - 'kien' zou een verbastering zijn van het Fran-
see quine dat vijftal betekent. 

Hett unieke van het kienen schuilt echter niet in de lottoformule maar in het groepska-
rakterrakter van het spel. Door de individuele inleg in een pot, om de opbrengsten waarvan zij aan 
dee hand van zeer specifieke regels strijden, gaan de spelers een onderlinge verbintenis aan 
waardoorr de spelgemeenschap ontstaat. Net als een taalstructuur leidt het spelritueel zo tot 
groepsvorming,, wat niet zonder meer wil zeggen dat deze groep ook het (enige) doel van het 
spell is. Het kienen is bijvoorbeeld als kinderspel al vroeg in huislijke kring aangetroffen, maar 
inn 1880 is het ook populair in de Royal Navy als het enige toegestane gokspel. De Amerikaan-
see varianten ontwikkelen zich in het begin van de twintigste eeuw en heten keno, kino of po-
keno.99 Het spel wordt daar ook wel aangeduid met beano, lucky, radio, fortune, screeno en 
bingo.. De laatste benaming wordt dominant. In de crisisjaren dertig is bingo in de VS, naast 
anderee spel- en prijswedstrijden, uitermate populair. 

Engelandd valt te beschouwen als het Mecca van het commerciële bingo.10 In 1960 
wordtt daar het spelen in commerciële clubs legaal. De wet voorziet in gedetailleerde regelin-

7.. Zie voor de theoretische notie van chaos: J. Gleick, Chaos: Making a new science, Penguin, New York. 
8.. Zie G A Fokker, De geschiedenis der loterijen in de Nederlanden, Frederik Muller, Amsterdam, 1862, viii. 
9.. F.R. Dulles, A History of Recreation. America Learns to Play, Appleton Century Crofts, New York, 1965, 367-377. 
10.. Zie R. Dixey, M. Talbot, Women, Leisure and Bingo, Horsforth/Leeds, Trinity and All Saints' College, 1982. 
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gen.. In 1968 komen de bingoclubs onder toezicht van de Gaming Board te staan. Als een 
commercieell spel is het bingo in Engeland voornamelijk populair onder (huis)vrouwen uit lage-
ree sociale milieus. Enkele grote Leisure Industries beheersen de bingomarkt. Begin jaren ne-
gentig,, als de jaaromzet rond de 700 miljoen pond bedraagt, investeren deze ondernemingen, 
zoalss de Rank Organisation, in een verbreding van de basis en een nieuw imago voor het bin-
go.111 Het spel wordt verplaatst van in stadscentra gevestigde oude bioscoopzalen naar de 
stadsranden,, waar purpose-built designer bingo palaces plaats bieden aan enkele duizenden 
bezoekers. . 

Inn het Nederlandse taalgebied is het kienen reeds in de negentiende eeuw aangetroffen in 
commercieell verband en in associatie met vrouwen uit lagere milieus, ook voor Nederland de 
meestt onderscheidende kenmerken van het eigentijdse kien- en bingocircuit. Een commercieel 
verbandd spreekt bijvoorbeeld uit de veroordeling in 1846 van een herbergier door het kanton-
gerechtt van Breda. Hij wordt veroordeeld tot een boete van drie gulden, omdat hij heeft toe-
gelatenn 'het spelen van het zoogenaamde lotto- of kienspel om geld, waartoe hij de kaarten 
aann de spelers voor het bepaalde geld heeft uitgegeven (...)'." In De volksvermaken (1871) 
geeftt Jan ter Gouw bijvoorbeeld een indruk van de sociale achtergrond van het kienen. Hij 
vermeldtt het kienspel niet alleen als de 'huislijke vorm van de Genueesche loterij', maar ook 
alss spel voor vrouwen uit het gewone volk: 'De hofjesjuffrouwen en keukenmeiden vermaken 
zichh met kienen, (...) lieden van hooger beschaving met het edele kaarteblad.'13 Nog naar de 
periodee van voor de eeuwwisseling verwijst een fragment mondelinge geschiedenis over 
vrouwenn uit de volksbuurten van Brugge - 'ongeletterde vrouwmensen' - die 'lotospel' spelen 
opp de zondagmiddag in zomerse dagen.14 Dit gebeurt op straat 'waar geen gerij'n was'. Een 
speelsterr vertelt hoe ze de hele week haar handen vol heeft aan het huishouden en de kinde-
ren,, 'slaven en werken', en daardoor 'vanzelf verlangde om de zondag achternoene een beetje 
tee lotoon op't gemak'. De inzet is een halve cent, 'en met de winste kochten ze een broodje of 
eenn zwijnepoot voor de maandag f etene.' 

Inn vele Zuid-Limburgse dorpen is het volksspel kienen reeds voor de eerste wereld-
oorlogg zeer populair.15 Bedrog en vechtpartijen schijnen bij dit spel dan niet ongewoon te zijn. 
Hett wordt vooral op winteravonden in dorpsherbergen georganiseerd en geleid door een 'op-
roeperr die stijl en atmosfeer kon leggen in het spel'. Er wordt gekiend voor één cent per plank, 
enn tijdens het spel wordt bier of een borrel gedronken. 

Err is ook gekiend in een arbeidscontext, op steenbakkerijen in België. Via mondelinge 
geschiedenis,, een interview uit 1977 van de Vlaamse Volkssportcentrale met mevrouw N/ijver-
mans,, is iets bekend over hoe dat te Boom in zijn werk gaat. 

Vijvermanss speelt omstreeks 1918 zelf nog mee: 'Zo op het einde van de zomer, met het laatste 
goedee weer, bracht iedereen zijn loterij-spel mee naar het gelaag. In de middagpauze's, 's 

11.. 'Bingo!' , 77» Independent  on Sunday,  2 septembe r 1990; 'Cashin g in on bingo' s new image' , 77» Financial  Ti-
mes,mes,  21 Januar y 1995. 
12.. Weekblad  van het  recht,  nr.788,1847 . 
13.. J. ter Gouw , De volksvermaken,  Haarlem , De Erven F. Bonn , 1871, 395/85. 
14.. Biekorf,  1958,159/185-187. 
15.. A. Remans , 'Het kienspe l in Limburg' , Limburg,  1959,174-178. 
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avondss na het werk en in de vrije zaterdagmiddag speelden we dan een spelletje. Er hing dan 
eenn zeer speciale sfeer in de droogloodsen. Dikwijls zaten er 40 tot 60 personen in kleine 
groepjess te spelen (...)'. Gespeeld wordt met de mensen van de eigen werkploeg, vier tot zes, 
waarvann de mannen het zwaardere- en de vrouwen en kinderen het lichtere werk deden. Alleen 
inn de nazomer wordt gespeeld want 's winters was het te koud en zomers te druk. De inleg is 
éénn cent. Op het feest van Sint Pieter, de patroonheilige van de steenbakkers, trekt een ieder 
vann herberg naar herberg. Er wordt dan overal gespeeld. 
Datt de gewoonte om op de steenovens te kienen rond 1920 verdwijnt wijt Vijvermans aan de 
volgendee omstandigheden: 'Dat komt door de machines (...) De stenen moesten nu niet meer 
mett de hand worden gemaakt. Het werk werd anders ingedeeld, de ploegen vielen uit elkaar. 
Dee kinderen gingen langer naar school, en jonge mensen gingen niet meer op het gelaag wer-
kenn maar zochten elders werk.'16 

Opp grond van de Strafwet van 1911 wordt het kienen in Nederland bestreden, hoewel niet dui-
delijkk is in hoeverre dit spel daadwerkelijk minder in het openbaar georganiseerd wordt. De be-
strijdingg valt bijvoorbeeld af te leiden uit een ministerieel schrijven uit 1927 gericht aan de 
Commissarissenn der Koningin van Noord-Brabant en Limburg.17 Zij dienen de burgemeesters 
vann deze provincies op de hoogte te stellen van het voornemen om strafrechtelijk op te treden 
tegenn mensen die gelegenheid tot kienen geven in 'cafe's en dergelijke (...)'. Uit een 'terzake 
ingesteldd onderzoek' zou zijn gebleken dat het kienspel veelvuldig wordt gespeeld 'met prijs-
gevingg van zijn oorspronkelijk onschuldige karakter, dikwijls bedenkelijke vormen gaat aanne-
menn en ontaardt in hazardspel'. 

Uitt deze fragmentarische geschiedenissen valt als eerste op te maken dat het veelal gaat om 
eenn kienen voor het vermaak, al kan de instrumentele gokelement wel aanleiding tot onenig-
heidd en bezwaren geven, zo blijkt uit het voorkomen van bedrog en uit het voorbeeld van de 
wettelijkee bestrijding. Als tweede komt naar voren dat het specifieke gebruik van het spel af-
hangtt van de context, en dat met het uiteenvallen van die context het spel kan verdwijnen. 
Voorr de Belgische steenbakkers gold nog een betrekkelijk geringe segregatie tussen het werk-
enn speelverband. Uit dat voorbeeld blijkt ook hoe een plaatselijk speelverband uiteen kan ra-
felen,, door veranderingen in de arbeidsorganisatie en een verdergaande maatschappelijke 
differentiatie.. Als derde zien we dat het spel, hoewel lang niet exclusief, al vroeg wordt geas-
socieerdd met lagere milieus en ook met huisvrouwen, een markt die vooral bij de commerciële 
exploitatiee op de voorgrond treedt zoals in Engeland. 

5.2.25.2.2 Casino's 
Evenminn als bij het bingo, waarvoor ik de groep kenmerkend noemde, schuilt het unieke van 
hett casino in een specifieke spelformule, zoals bijvoorbeeld het roulette. Eigenlijk kan ieder 
spell er worden aangetroffen, ook kaartspelen, bingo en speelautomaten. Het unieke schuilt in 
dee afzondering van een speelruimte. De spelgemeenschap wordt niet alleen gevormd door de 
deelnamee aan een spel, maar op een hoger niveau al door het betreden van een speelruimte 

16.. Vlaamse Voikssportcentrale, 'Over het spelen met de loterijen op de steenbakkerijen', Vlaamse Volkssport Dos-
siers,siers, 03-016-03/Boom, 1977-1978. 
17.. E. van Bolhuis, Nederlandse Staatswetten. Loterijwet, totalisatorwet, Editie Schuurman & Jordens, nr.69, Tjeenk 
Willink,, Zwolle, 1951,155-156. 
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waarinn spelers uiteenlopende en wisselende spelrelaties aan kunnen gaan. 
Vermaardd zijn de Venetiaanse casini en ridotti, met name door de schilderijen van Pie-

troo Longhi (1702-1785) en Francesco Guardi (1712-1793).18 Voorlopers van deze gokhuizen 
zijnn al in 1282 bekend. Aanvankelijk gaat het uitsluitend om speelgelegenheden in privé-
huizen,, later komen er van de woningen afgescheiden speelruimten. Het stadsbestuur verbiedt 
inn 1628 de particuliere gokhuizen. Als dat verbod weinig uitricht wordt in 1638 de Ridotto Pub-
blico,, waarvan de baten in de stadskas vloeien, in het Palazzo Dandolo opgericht (zie afbeel-
dingding 5.1). Maar ook nadien blijken de verborgen gokholen niet uit te roeien. De illegale casini 
enn ridotti zijn in het zeventiende eeuwse Venetië te vinden in zij- en bovenkamertjes van kof-
fiehuizenn en worden gedreven door barbiers maar evenzeer door adellijke dames. Dit is een 
voortdurendee zorg vann de staatsveiligheidsdienst. Vooral in het carnavalseizoen worden overal 
gokhuizenn geopend. 

All even vermaard is het gokken van de Franse adel.19 Het hof te Versailles van Lode-
wijkk XVI, zijn vrouw Marie Antoinette en hun voorgangers is in de achttiende eeuw toonaange-
vend.. In de periode rondom de Franse Revolutie (1789) zijn kansspelen ongekend populair. 
Dann groeit het Palais Royal, dat Philippe van Orleans door de verhuur van appartementen en 
dee inrichting van tientallen luxe boetieks, cafe's, biljartkamers en restaurants omvormt tot een 
commerciëlee onderneming, uit tot de burgerlijke tegenhanger van het hof te Versailles.20 In de 
souterrainss en in de salons op de tweede verdieping zouden zich meer dan honderd gokgele-
genhedenn vestigen, onder de noemer van sociëteiten of onder de dekmantel van een andere 
nering.. In het Palais Royal kan de burgerij zich min of meer vrijelijk overgeven aan het gokken, 
datt hen voordien officieel verboden was. Hier zou, volgens de historicus R.T. Barnhart, in 1796 
voorr het eerst roulette zijn gespeeld.21 Voordat het roulette zo populair wordt dat casino's er 
minn of meer mee worden vereenzelvigd, gokken de spelers in het Palais Royal uitsluitend met 
kaart-- en dobbelspelen als trente-et-quarante, passe-dix, faro, creps, hazard en biribi. 

18.. D. Meijers , De gouden  schemer  van Venetië.  Een portret  van de Venetiaanse  adel  in  de achttiende  eeuw,  Am-
sterdam ss Historisc h Museum , 's-Gravenhage , 1991,152-161. 
19.. Th. M. Kavanagh , Enlightenment  and the Shadows  of  Chance,  The John s Hopkin s Universit y Press , Baltimor e 
andd London , 1993. 
20.. R.T. Barnhart , 'Gamblin g in Revolutionar y Paris - The Palais royal : 1789-1838', in: W.R. Eadingto n and 
JJ A Corneliu s (eds.) , Gambling  and Public  Policy,  Universit y of Nevada, Reno, 1991, 541 -562. 
21.. R.T. Barnhart , The Inventio n of Roulette' , in: Gambling  Research:  Proceedings  of  the Seventh  International 
ConferenceConference  on Gambling  and Risk  Taking,  Universit y of Nevada, Reno, 1988, vol.1 , 293-331. Ander s dan in de po-
pulair ee literatuu r wel word t beweerd , namelij k dat het roulett e in het kader van zijn kansrekenin g door Blaiss e Pascal 
uitgevonde nn zou zijn , vloei t dit spel volgen s Barnhar t voor t uit de succesvoll e combinati e van een uit Londe n afkom -
stigg horizontaa l speetwie l met het nummertableau x van het zeventiend e eeuws e Italiaans e biribi . 
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AfbeeldingAfbeelding 5.1: Zijkamer van de Ridotto, Pietro Longhi, 1754. Olieverf op doek, Wallraf-Richartz 
Museum,Museum, Keulen. 

Inn heel Frankrijk floreren dan illegale gokhuizen en veel vooraanstaande Parijse fami-
liess bestrijden de kosten van recepties en feesten uit de opbrengst van kansspelen waarmee 
zijj de gasten vermaken. Nadat in het Palais Royal het aantal gokgelegenheden al terug is ge-
brachtt tot vijf, vaardigt Napoleon in 1806 een decreet uit waardoor in Frankrijk speelhuizen le-
gaall worden; die moeten dan wel belasting gaan betalen. Speelhuizen worden in beperkte 
aantallenn in een beperkt aantal plaatsen toegestaan, in Parijs en enkele kuuroorden als Spa 
enn Aix-les-Bains. Casino's zijn zeker niet alleen in de Franse cultuur belangrijk. In het Wenen 
tenn tijde van Mozart neemt het casino aan het Prater evenzeer een vooraanstaande plaats in, 
zoo valt bijvoorbeeld op te maken uit de Skizze von Wien (1786-1790) van Johann Pezzl.22 

Inn de afzondering van toeristische kuuroorden als Bath, Spa en Baden Baden, waar 
kansspelenn in de loop van de achttiende eeuw soms in de open lucht opgang maken, en die 
tott voorname ontmoetingsplaatsen voor de Europese elite worden, maakt in de negentiende 
eeuww het legale casino een zelfstandige ontwikkeling door.23 De exploitatie van casino's in toe-
ristenplaatsenn krijgt een stimulans wanneer in 1837 in Parijs de legale speelhuizen worden ge-
slotenn en ondernemers en croupiers hun beroep ondergronds of elders moeten uitoefenen. 

22.. H.C. Robbins Landon, Mozart. The golden years, Thames & Hudson, London, 1989. 
23.. R.T. Bamhart, Gamblers of Yesteryear, GBC press, Las Vegas, 1983. 
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Maarr de casino's zijn niet alleen bedoeld ter verrijking van lustoorden. Door het schaarse aan-
bodd en de zelfstandige aantrekkingskracht kan een casino een nietszeggende plaats omtove-
renn in een toeristencentrum. Monte Carlo is hier het meest uitgesproken voorbeeld van. De in 
Wenenn getogen Stephan Steiner, een fervent gokker en journalist die in 1934 in het Algemeen 
HandelsbladHandelsblad een feuilleton over het casino van Monte Carlo schrijft, vergelijkt dit professioneel 
opgezettee casino met een fabriek.24 Hij noemt dit de reinkultur van kansspelen die 'nooit en 
nergenss hooger ontwikkeld werd'. Zoals we eerder hebben gezien, is in de jaren dertig ook in 
Nederlandd geprobeerd om ter stimulering van het toerisme casino's te introduceren, zij het 
zonderr succes (zie paragraaf 4.4). 

Louiss Blanc verpersoonlijkt het casino van Monte Carlo. Deze Parijse keln er blaast 
samenn met zijn tweelingbroer Bad Homburg met een casino nieuw leven in. Wanneer na 1860 
dee Rijnlandse badplaatsen onder druk komen te staan van oorlogsdreiging en een anti-casino-
stemmingg ziet Blanc om naar een andere speelconcessie. Hij maakt het casino van Monte 
Carloo tot een succes, in tegenstelling tot eerdere pogingen van anderen. Zijn succes wordt niet 
alleenn toegeschreven aan zijn investeringen in het casino. Blanc investeert ook in de omge-
ving.. Hij draagt zorg voor tuinen, hotels, cafe's, restaurants, concerten en dansavonden. En hij 
zorgtt voor de aanleg van een spoorweg (1868) en een autoweg (1881) naar de idyllische maar 
kalee rotspunt in zee, die voordien slechts met een onzekere bootverbinding of langs een ge-
vaarlijkk voetpad te bereiken was. De waarde van Monaco voor de Europese elite stijgt als in 
18722 daadwerkelijk in Duitsland de casino's worden verboden. 

Eenn positie in de marge van de dominante samenleving vormt, net als voor Monte 
Carlo,, de voorwaarde waaronder in de tweede helft van de twintigste eeuw nieuwe wereldcen-
traa voor het gokken ontstaan. In het Westen zijn dat de mijnwerkerstadjes Reno en Las Vegas 
inn de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada, waar, alsof men het onbeduidende karakter 
vann dit gebied ermee wil onderstrepen, het Amerikaanse leger atoombommen tot ontploffing 
brengtt (bovengronds - van 1951 tot 1958).2S Het goktoerisme naar de tientallen enorme hotel-
casino'ss biedt deze steden een nieuwe reden van bestaan; over 1996 levert deze industrie 
voorr Nevada en New Jersey (Atlantic City) samen 775 miljoen dollar (» 1,6 miljard gulden) be-
lastinggeldd op, bij een totaalopbrengst van 12 miljard dollar.28 Wereldcentra voor het gokken in 
hett Oosten zijn de kapitalistische vrijplaatsen van de Britse kroonkolonie - tot 1997 - Hong 
Kongg en de aanpalende Portugese kolonie Macau. In Hong Kong is de gokondememing van 
dee Royal Hong Kong Jockey Club, die ook veel politieke macht heeft, begin jaren negentig 
goedd voor 10 procent van de totale overheidsinkomsten. Macau drijft op het goktoerisme naar 
dee casino's van de Sociedade de Turismo e Dh/ersoes de Macau (STDM) (1962). De oprichter 
vann de STDM, Stanley Ho, is de ongekroonde koning van Macau. Over 1997 leveren de casi-
no'ss daar 4,63 miljard pataca (* 833 miljoen gulden) belastinggeld op.27 

24.. S. Steiner , Hazard.  Spel  spelers  en systemen,  Leiter-Nypels , Maastricht , 1937,203 e.v. 
25.. R.R. Elliott , History  of  Nevada,  Universit y of Nebrask a Press , Linco m and London , 1987. 
26.. Zte voor een cijfermati g overzich t van kansspele n in de Verenigd e Staten : International  Gaming  & Wagering  Bu-
siness,siness,  Supplement , Augus t 1997. In dit overzich t zijn de opbrengste n en belastinge n van Nevada en New Jersey 
samengevoegd ,, ze kunne n niet uitgesplits t worden . 
27.. R. van de Kerkhof , 'In Hongkon g racen de paarden voor de armen' , de Volkskrant,  15 oktobe r 1994; 'Macau . 
Prosperin gg in China' s shadow' , International  Gaming  & Wagering  Business,  march 1997; 'Gokparadij s Macau valt 
tenn proo i aan triades' , de Volkskrant,  15 apri l 1997. De opbrengste n van de STDM blijve n gehei m totda t een wetswij -



130 0 HETT ALIBI 

Eenn groot verschil met het casino van Monaco is dat in deze nieuwe centra kansspelen 
meerr gedemocratiseerd zijn en deel uitmaken van een toeristische consumptie-economie, en 
niett beperkt blijven tot de 'opvallende verspilling' van een elitaire bovenklasse. Ook blijkt dat 
hett roulette niet vanzelfsprekend overheerst, want in Nevada zijn speelautomaten, craps en 
blackjackk veel populairder en in Macau is baccarat het meest geliefd. 

Inn dit overzicht blijkt ten eerste dat casino's vaak zeer omstreden zijn, maar dat de 
spelvormm in de marge van samenlevingen wel de kans krijgt om tot ontwikkeling te komen. Ten 
tweedee wordt het casino al vroeg geassocieerd met belastingen en met het toerisme. En ten 
derdee heeft het casino een elitaire achtergrond en komt het verband met het massa-toerisme 
voorall naar voren in de sterk commerciële vorm zoals in Nevada en Macau. 

5.2.35.2.3 Speelautomaten 
Hett unieke van de speelautomaat schuilt niet zozeer in het gebruik van een min of meer gea-
vanceerdee machine bij de kansbepaling - hiervan is eigenlijk bij ieder kansspel sprake, zeker 
alss we de dobbelsteen en de speelkaart als een primitieve beslistechniek opvatten - alswel dat 
dezee machine tegelijk een tegenspeler nabootst. De tegenspelers zitten als het ware opgeslo-
tenn in de automaat en de exploitant blijft onzichtbaar op de achtergrond. We kunnen zo uit-
gaann van een graduele overgang van een menselijk spel met een beperkte techniek (bingo), 
viaa spelen waarbij mensen in de bediening nog een belangrijke rol vervullen (casino), naar een 
technischh spel met een menselijke inbreng die beperkt is tot de besturende functie. Uit deze 
opeenvolgingg laat zich een hiërarchie aflezen. In zekere zin veronderstelt de automaat het ca-
sinoo en het casino de speelgemeenschap: een door het spel gevormde groep (bingo) wordt 
opgenomenn in een behuizing (casino) die vervolgens wordt gecomprimeerd (automaat). De 
geschiedeniss van de speelautomaat is dan ook nauw verbonden met die van de technologie. 
Daarbijj vormt de verzameling van spel- en gokautomaten een deelverzameling uit de grotere 
verzamelingg van (verkoop)automaten. 

Inn de tweede helft van de negentiende eeuw worden in Engeland en de VS automaten 
geïntroduceerdd voor de verkoop van bijvoorbeeld briefkaarten, snoep en sigaretten.28 De eer-
stee amusementsmachines, met uiteenlopende sporten, spelletjes en simulaties staan al in 
openbaree ruimten waar mensen zich vermaken of moeten wachten, in saloons, bij de kapper 
off de sigarenzaak bijvoorbeeld. De aantrekkingskracht die van zulke automaten uitgaat wordt 
ookk al vroeg geëxploiteerd op kermissen en in Penny Arcades. Aan het eind van de negentien-
dee eeuw worden in vele varianten en met wisselend succes speelautomaten met een gokspel 
geïntroduceerd,, onder meer op basis van speelkaarten. Het concept van de succesvolle fruit-
automaat,, ook wel de eenarmige bandiet genoemd, die de markt gaat overheersen is, van 
Amerikaansee oorsprong en te vinden in ontwerpen uit 1889 en 1893 van achtereenvolgens 
A.. Harris en F.W. Schulze. Charles Fey perfectioneert deze ontwerpen in de Liberty Bell 
(1905)) en Operator Bell (1907). Volgens de overlevering worden de fruitsymbolen toegepast 
omm het gokkarakter van de automaat te verhullen, want deze automaten zijn van het begin 
afaann omstreden. In de VS raken de fruitautomaten al rond 1910 in de invloedsfeer van de ge-
organiseerdee misdaad. Dit neemt in de jaren twintig en dertig ongekende vormen aan.29 Re-

zigingg hier in 1997 een einde aan maakt (de Volkskrant, 11 juli 1997). 
28.. 23e H. Krijnen en F.D. Doomberg, Jukeboxen & Speelautomaten, Krijco Amusement BV, Amersfoort, 1989. 
29.. N. Costa, 77» Golden Age of the Slot Machine 1909-1939,1983. 
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gelmatig'' worden in die tijd automaten in beslag genomen en demonstratief vernield, bijvoor-
beeldd met een bijl door de burgemeester. Chicago, het centrum van de automatenindustrie, 
verbiedtt in 1935 alle gokautomaten. 

Inn Europa wordt de fruitautomaat in de jaren twintig populair. Op de introductie volgt 
veelall een explosieve groei. Het aantal fruitautomaten in Londen, bijvoorbeeld, neemt in 1926 
toee van 140 tot ruim 8000.30 Van 1930 tot 1933 zijn fruitautomaten in Engeland in besloten 
clubss toegestaan, maar daarna worden ze verboden. Ook in Frankrijk worden, in 1937, gok-
automatenn verboden; het fruitmachine-bedrijf zou daar in handen zijn gekomen van de on-
derwereld.311 Duitsland is in 1953 een van de eerste Europese landen dat de exploitatie van 
kansspelautomatenn legaliseert. 

Inn Nederland ziet de Minister van Binnenlandse Zaken in 1929 reeds aanleiding om 
gemeentebesturenn te waarschuwen 'tegen het misbruik, in verschillende streken des lands be-
staandee in het gelegenheid bieden tot deelneming aan hazardspelen door middel van auto-
maatkastenn (...) die verschillende namen hebben als clown-, paljas-, climax-spel enz.'32 De 
waarschuwingg geldt ook voor automaten op kermissen. Uit kranteberichten kan worden afge-
leidd dat de speelautomaat niettemin een rage wordt: 'In cafe's, sigarenwinkels, melk- en ijssa-
lons,, tot openbare vermakelijkheden toe, zag men eensklaps den speelautomaat zijn intrede 
doenn (...) Men verdrong zich om maar aan de beurt te kunnen komen'.33 En er zijn voorlopers 
vann de speelhal: 'zalen gevuld met apparaten in de meest varieerende soorten'. Een Inspec-
teurr van Politie wijst in 1937 in het Algemeen Nederlandsen Politieweekblad op de 'automaten-
epidemie',, onder meer aan de hand van de rechtszaak tegen een sigarenwinkelier die speel-
penningenn van een minderjarige omruilde voor sigaretten.34 Hij pleit voor duidelijke en uniforme 
richtlijnen,, 'opdat dit maatschappelijk kwaad over het geheele land met succes kan worden 
bestreden'.. De eerste fruitautomaten worden al snel tot verboden vruchten, onder meer als ge-
volgg van klachten: 'Het is meermalen voorgekomen, dat steuntrekkers hun steun hier hebben 
verspeeld,, waarna de vrouwen zijn gaan klagen', stelt de Haagse politie bij de aankondiging 
tegenn speelautomaten op te zuilen treden. Diverse gemeenten, waaronder Amsterdam, nemen 
inn de Algemene Politie Verordening (APV) een verbodsbepaling tegen fruitautomaten op. 

Uitt deze historische schets blijkt ten eerste dat kansspelautomaten zich lenen om op 
dee meest uiteenlopende plekken te worden opgesteld. Ten tweede wordt deze spelvorm al 
snell geassocieerd met een criminele exploitatie en eigenlijk overal vann meet af aann bestreden. 
Enn ten derde wordt een groot gevaar gezien in de toegankelijkheid van kansspelautomaten 
voorr 'zwakkeren in de samenleving', zoals het armere deel van de bevolking en de jeugd. Zij 
zoudenn op deze automaten gemakkelijk te veel geld kunnen verspelen. 

Inn deze paragraaf heb ik aangegeven wat de verschillen in de spelvorm tussen de besproken 
kansspelenn zijn en dat deze spelvormen van oudsher, lang voordat er in Nederland sprake is 
vann legalisering, verbonden zijn met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Bij de 
wettelijkee vormen die later worden toegestaan gaat het om een specifieke variant uit een bre-

30.. Krijne n en Doomber g (1989,11). 
31.. De Telegraaf,  10 septembe r 1937. 
32.. Van Bolhui s (1951) 161-162. 
33.. De Telegraaf,  31 oktobe r 1937. 
34.. P.M. Adriaanse , 'De Fruitautomaat' , Algemeen  Nederlandsch  Politieweekblad,  13 apri l 1937. 
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derr spectrum van historische verschijningsvormen. In de volgende paragraaf bespreek ik de 
wettelijkee vorm die het kienen en bingo, de casino's en de speelautomaten achtereenvolgens 
krijgen. . 

5.33 Legaliserin g 

5.3.15.3.1 Kienen  en bingo 
Kienenn en bingo hebben een lage culturele status. Sociaal-culturele verenigingen exploiteren 
ditt spel en (huis)vrouwen uit lagere sociale milieus gaan de spelersmarkt overheersen. Deze 
informelee economie wordt in 1974 in Nederland legaal, maar tegelijkertijd sluit de wetgever een 
ondernemingsgewijzee exploitatie uit. Wat dit betreft verwijst de wetgeving nog naar het ver-
bodsmodel.. Het kienen en bingo kent in vergelijking met het casino en de speelautomaten een 
geringee mate van verzelfstandiging. In de organisatievorm waarin dit spel wettelijk is toege-
staann blijft dit spel beperkt tot de betrekkelijk verborgen culturele sfeer van de samenleving. 

Beslotenhei d d 
Dee amateur volkskundige Remans signaleert in de jaren vijftig een hernieuwde populariteit van 
hett kienen in de Limburgse dorpen.35 Het kienen verschijnt dan in een moderne vrijetijdscon-
text,, als een in het dagelijks leven verzelfstandigd spel, georganiseerd op (semi)-commerciële 
basiss op specifiek daarvoor ingerichte plaatsen en tijdstippen en gespeeld met een regelmati-
gee routine voor het vermaak. Sociaal-culturele verenigingen ontdekken het spel als bron van 
inkomsten.. Zij organiseren het spel op grote schaal in openbare gelegenheden als club,- paro-
chie,-- buurthuizen, en vooral cafézalen omdat horeca-ondememers voor het werven van 
klantenn een belang bij het spel kunnen hebben. Onlosmakelijk hiermee verbonden wordt het 
spell ook populair doordat er een spelersmarkt voor is. Het spel sluit aan bij de voorkeuren van 
dee tot dan toe op de vermaaksmarkt zwak vertegenwoordigde categorie van huisvrouwen uit 
lageree milieus.36 

Alss het kienen zich in de loop van de jaren zestig in Zuid-Limburg op steeds grotere 
schaall manifesteert bestaat hiervoor nog geen wettelijke regeling. Een dergelijk kansspel is 
uitsluitendd in 'besloten verband' toegestaan. In gemeentelijke kienverordeningen staat deze 
voorwaardee dan ook centraal. Maar op grote schaal worden de regels overtreden, blijkt uit vele 
berichtenn in plaatselijke en regionale kranten en uit politierapporten.37 Speelsters leggen grote 
afstandenn af om Zuid-Limburgse kienbijeenkomsten te bezoeken. Ze komen uit heel Limburg 
enn delen van Brabant, en ook uit België waar het kienen eind jaren zestig wordt bestreden. 

Omm te voldoen aan de vereiste 'beslotenheid' worden speciaal verenigingen opgericht, 
zoalss te Heerlen de 'dames trimclub Sport en Spel', waarvan kienlustigen voor een kwartje per 

35.. Remans (1959). 
36.. Dit is een weini g bestudeerd e thematiek . Zie voor een boeiend e studi e over de opkoms t van openbaa r en com -
merciee ll  vermaak voor vrouwe n uit arbeider s milieus : K. Peiss , Cheap Amusements.  Working  Women  and Leisure  in 
Tum-of-the-CenturyTum-of-the-Century  New York,  Templ e universit y press , Philadelphia , 1986. Peiss besteed t overigen s geen aan-
dach tt  aan het bingo . 
37.. Onder meer de historisch e achtergronde n van het kienen in Zuid-Limbur g onderzoch t ik in het kader van mijn 
doctoraalscriptie ::  S. Kingma , Vroeger  gingen  alleen  de mannen  op stap.  Het bingocircuit  (...), Landbouwuniversitei t 
Wageningen ,, 1988. 
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maandd lid kunnen worden.38 Hoewel dit kienen illegaal is wordt het in brede kring geaccepteerd 
enn beschouwd als een vorm van onschuldig volksvermaak, ook door gemeentelijke en provin-
cialee overheden. Dit komt in 1969 onder andere naar voren in een reactie van de Maastrichtse 
Officierr van Justitie op de 'nep-verenigingen'. Hij deelt mee 'sympathie te hebben voor het 
strevenn naar een legale vorm van het volksspel kienen, maar dat deze constructie toch moet 
wordenn afgewezen in verband met strijdigheid met de wet'.39 Wanneer justitie vooral rond 1972 
optreedtt tegen het illegale kienen en de frequentie van politieinvallen toeneemt, waarbij de of-
ficierr samenkomsten aflast en de prijzen, die dan nog overwegend bestaan uit kruidenierswa-
ren,, en andere spelattributen in beslag neemt, is dit niet vanwege een morele afwijzing of een 
doorr het spel veroorzaakte sociale ontregeling, maar betreft het de uit eigen winstbejag opere-
rendee 'kien-boeren': een economische ontregeling. 

Watt de speelsters van deze criminalisering vinden, daar vermelden de kranten weinig 
over.. Hun belang bij grootschalige bijeenkomsten en hun massale opkomst - de meeste be-
richtenrichten uit die tijd spreken over tussen de 250 en 400 bezoeksters voor de grotere kiencentra, 
leidtt tot de conclusie dat zij weinig bezwaren moeten hebben. Uit de schaarse meldingen van 
reactiess van speelsters blijkt wel dat zij zich ook expliciet afzetten tegen het strenge politieop-
treden:: 'Onmiddelijk nadat het kienen was stopgezet, mengden de speelsters zich in de affaire. 
Eenn aantal dames staken hun mening niet onder stoelen of banken: "ze moeten maar eens op 
anderee plaatsen gaan kijken, waar de groten gokken. De kleine man mag hier niets!"'.40 

Mett de aanpak van het zogeheten 'bedrijfsmatig' kienen loopt het OM vooruit op de le-
galiseringg van het kienen in 1974. Een openbare vorm zal legaal worden, maar een commerci-
ëlee exploitatie blijft verboden. De wetgever stelt: 'Het onschuldige karakter van deze spelen 
gaatt uiteraard verloren, indien organisatoren uit eigen winstbejag optreden en door steeds 
verlokkelijkerr aanbiedingen de deelnemers tot hogere inzetten trachten te bewegen.*41 Het 
gemeentebestuurr van Maastricht oefent veel invloed uit op het wetsartikel. In een hoorzitting 
benadruktt dit bestuur het kleinschalige en 'volstrekt onschuldige' karakter van het kienen.42 -
Eenn vergunningstelsel, zoals in het eerste wetsvoorstel staat, is volgens Maastricht overbodig 
enn wordt ook ondoelmatig genoemd, vanwege de vereiste administratie en controle; voor het 
kienenn zou een meldingsplicht volstaan. De meeste verenigingen zouden in Limburg 'slechts 
eenn of enkelee malen per jaar een kienavond organiseren, waarvoor zij de prijzen veelal krijgen 
aangebodenn door de middenstand'. Het publiek zou bestaan uit 'veelal oudere dames voor wie 
ditt één van de weinige mogelijkheden tot ontspanning is'. 

Dee vermeende onschuld van dit spel wordt ook in de Tweede Kamer wel in twijfel ge-
trokken,, onder meer naar aanleiding van uitlatingen van de Officier van Justitie te Den Bosch. 
Dezee merkt in De Telegraaf op te vrezen dat een caféhouder met een kienzaal 'alle plaatselijke 
verenigingenn naar zich toe zal halen, en op toerbeurt (...) tot een wekelijkse kienavond pro-

38.. De Limburger,  20 februar i 1973. 
39.. De Limburger,  16 decembe r 1969. 
40.. De Limburger,  29 jun i 1973. 
41.. 'Memori e van toelichting . Wijzigin g van de Wet op de Kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1971-
1972,, nr.3, 7-8. 
42.. Versla g van de hoorzittinge n en van de mededelinge n van de regering . Wijzigin g Wet op de Kansspelen' , Han-
delingendelingen  der  Staten-Generaal,  1971-1972, wet. 11.549, nr.4,2 . 
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beertt te komen'.43 Een woordvoerder van de KVP oppert om in Limburg en Brabant enkele 
'bingohallen'' toe te staan.44 In de praktijk bestaan soms grote verschillen in plaatselijk beleid. 
Tussenn de gemeenten Helmond en Eindhoven is bijvoorbeeld sprake van een 'kienkloof .45 De 
Eindhovensee politie treedt streng op tegen iedere openbare kienavond, terwijl de politie van 
Helmondd niet optreedt 'zolang er niet grof wordt gespeeld', ledere avond kunnen kienfanaten 
inn Helmond wel ergens terecht. 

5.3.25.3.2 Casino's 
Anderss dan het kienen en bingo wordt de commerciële exploitatie van casino's in 1974 in Ne-
derlandd wel gelegaliseerd, al blijft dit beperkt tot een overheidsmonopolie. Casino's zijn ook 
doorr de bestemming van de opbrengst nauw met de overheid verbonden. Een belangrijk ver-
schill met het kienen en bingo is dat een krachtenbundeling van belanghebbenden de legalise-
ringring van casino's ondersteunt. Verder onderscheiden de casino's zich van het bingo doordat 
zee hoger in aanzien staan en met een heterogeen middenklassepubliek geassocieerd worden. 
Inn vergelijking met de speelautomaten kennen casino's een geringere graad van verzelfstandi-
ging. . 

Behendighei d d 
Inn navolging van de Europese voorbeelden wordt in de negentiende eeuw en in de jaren dertig 
vann deze eeuw ook in Nederland geprobeerd om speelcasino's te vestigen, in de badplaats 
Scheventngenn (zie paragraaf 4.4). Tot 1974 blijft dat echter verboden, wat toegeschreven zou 
kunnenn worden aan de overheersende kleinburgerlijke mentaliteit, de confessionele politiek en 
dee betrekkelijk geringe betekenis van buitenlandse toeristen en de aristocratie in Nederland. In 
19644 sluit de WOK casino's nog expliciet uit; hierop rust een politiek taboe. Slechts een enkel 
kamerlidd van de W D stelt de ironische vraag om 'eens te gaan denken' aan het probleem 'dat 
menn met touringcars vol naar de casino's gaat in het ons omringende buitenland'.40 Toeristi-
schee belangen en het buitenland vormen het belangrijkste kader waarin politici dan over casi-
no'ss spreken. Illegaliteit in eigen land is als argument van lagere rang en vormt nog amper een 
argumentt voor legalisering. Maar illegale casino's, waaronder behendig heidsroulette, zijn al-
lerminstt een onbekend verschijnsel. 

Vanaff augustus 1964 organiseert de vermaarde hotelier Bouwes in het Badhotel te 
Zandvoortt openlijk het Satumespel. In juni 1965 veroordeelt de Hoge Raad dit als hazardspel. 
Inn eerste instantie beschouwt de Haarlemse rechtbank Satume wel als een behendig-
heidsspel.477 En nadat het gerechtshof Satume in februari 1965 als kansspel klassificeert wor-
denn vervolgens nog alternatieve behendigheidsroulettes uitgeprobeerd. Zowel naar aanzien en 
legaliteitt strevende voorvechters van casino's als meer opportunistische zakenlieden houden 
zichh hiermee bezig. 

Eenn achttal V W directeuren, uit Amsterdam, Den Haag, Zandvoort, Hengelo, Limburg, 

43.. 'Wijzigin g Wet op de kansspelen' , Handelingen  Staten-Generaal,  1972-1973,1307; De Telegraaf,  12 mei 1972. 
44.. "Wijzigin g wet op de kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1972-1973,1298. 
45.. De Telegraaf,  24 novembe r 1971. 
46.. Mevrou w Van Someren-Downe r (WD) over de Wet op de kansspelen , Handelingen  der  Staten  Generaal,  1964-

1985,280-281. . 
47.. Handelsblad,  26 februar i 1965. 
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't't Gooi, Zeeland, Breda en Arnhem, richt de Stichting Behendigheidsspelen op, die 'door de 
wett toegelaten behendigheids- en kansspelen' wil exploiteren.48 Bij monde van de voorzitter 
G.L.W.. Sliepen uit Breda achten zij Nederland 'rijp voor roulette'. Zij willen dit met behendig-
heidsspelenn aantonen en willen met hun stichting de weg bereiden voor legale casino's. Het is 
hunn bedoeling 'om het toerisme in het land te bevorderen en recreatie-objecten te realiseren'. 

Ietss voortvarender en meer op het particulier belang gericht is Cees Osse, de bekende 
houderr van twee souvenirwinkels aan de boulevard van Scheveningen en eerder exploitant 
vann een omstreden casino te Baarle-Nassau - en een verklaard liefhebber van het gokken.49 

Hijj kondigt in april 1965 de introductie aan van het Jupiterspel in Zevenaar, Oldenzaal en 
Best.500 Over dit spel brengt de Stichting Behendigheidsspelen een negatief 'advies' uit. Maar 
nett als deze stichting zegt ook Osse in eerste instantie slechts te willen 'toetsen of er belang-
stellingg voor bestaat', streeft hij naar een legale status en benadrukt hij 'geen tweede Saturne-
proces'' en 'geen verslaafde gokkers' te willen. Hij wil belasting betalen en vraagt toestemming 
aann burgemeesters, die er 'ook nog een gemeentelijk zwembadje aan over kunnen houden'. 
Omm de integriteit van het spel te versterken benadert Osse prof. Fred Schuh, een inmiddels 
hoogbejaardee Delftse hoogleraar die in de jaren dertig als getuige deskundige optrad in het 
process tegen het Straperlo, en zich in de jaren vijftig ook met het behendigheidsvraagstuk rond 
speelautomatenn bezighield. Schuh concludeert dat spelers bij het Jupiter de winkansen inder-
daadd kunnen beïnvloeden, al is het volgens hem de vraag of zij dit in de praktijk ook doen. 
Naastt het Jupiter ontluiken in het voorjaar van 1965 nog de door West-Duitsers in Nederland 
geïntroduceerdee behendigheidsspelen Toptella en Delphi.91 De Stichting Behendigheidsspelen 
voegtt hier later Roulex aan toe.52 

Inn oktober 1965 kondigt de Minister van Justitie aan dat alle casino's met roulette-
achtigee spelen gesloten moeten worden; er zouden op dat moment tussen de 20 en 25 van die 
casino'ss zijn.93 Ter voorbereiding van de processen die het OM begin 1966 tegen exploitanten 
vann Jupiter en Delphi voert, laat de Arnhemse rechtbank deze spelen onderzoeken door prof. 
H.C.. Hamaker van de Technische Hogeschool Eindhoven. Hamaker komt, net als eerder 
Schuhh bij het Straperlo en later Wagenaar bij het Golden Ten, tot de conclusie dat er mogelijk-
hedenn zijn om het spel te beïnvloeden, maar hij vermoedt dat spelers hier in de praktijk geen 
gebruikk van maken.54 Terzelfdertijd laat de Stichting Behendigheidsspelen door TNO het Rou-
lexx onderzoeken. Ondertussen sluit deze stichting zich in de zomer van 1966 aan bij een expe-
rimentriment met het Wankelroulette in het badhotel te Zandvoort; dit zou een spel zijn 'waarvan zelfs 
dee grootste kniesoor niet meer kan beweren dat het niet primair behendigheid eist'.55 De 

48.. De Telegraaf,  18 maart 1965. 
49.. C. Osse sterf t in het harnas . Hij overlijd t in een 'beslote n speelhuis ' te Loosdrech t en verlies t in zijn laatst e spel 
31.0000 gulde n (De Telegraaf,  19 Oktobe r 1968). 
50.. Handelsblad,  8 apri l 1965. 
51.. Handelsblad,  10 mei 1966; idem , 19 oktobe r 1966. De West-Duitse r E. Rottweile r introduceer t Delphi . In 
Bergg en Dal word t dit spel tot novembe r 1966, als het verbode n wordt , zonde r winstbeja g geëxploiteer d door de 
stichtin gg Pays Bas, die de opbrengs t ten goede laat komen aan culturel e activiteiten , van damme n en schake n tot 
bridgedrive ss en literair e bijeenkomsten . 
52.. Handelsblad,  3 augustu s 1965. 
53.. Handelsblad,  19 oktobe r 1965. 
54.. Handelsblad,  15 februar i 1966. 
55.. De Telegraaf,  14 Jul i 1966. 
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rechtszakenn tegen de exploitanten van behendigheidsroulettes hebben het ritualistische ka-
rakterr van een proefproces; ze verlopen in een geanimeerde sfeer, gaan gepaard met levendi-
gee speldemonstraties en het OM eist doorgaans symbolische boetes van bijvoorbeeld tien gul-
denn - zo'n proefproces is tekenend voor de 'liminele' wettelijke status van deze spelen. Nadat 
dee speelzalen van de heer Osse in Zevenaar in september 1966 gesloten moeten worden, in-
troduceertt hij daar nog het 'Verticaal 36'.M Hoewel dit een laatste stuiptrekking in een opleving 
vann behendigheidsroulette is verdwijnen illegale casino's met rouletteachtige spelen niet van 
hett toneel, getuige vele berichten over politie-optredens. 

Landelijkee aandacht trekt bijvoorbeeld in 1968 de affaire rond roulette in het restaurant 
Chezz Pierre te Baam op het befaamde landgoed Pijnenburg van de adellijke broer en zus Den 
Insinger.577 De rentmeester verbouwt het exclusieve restaurant en verhuurt dit aan een heren-
sociëteitt die er roulette gaat exploiteren. Hij doet dit als oplossing voor de oplopende schulden 
vann het landgoed en in opdracht van de broer maar zonder toestemming van de zus. Als de 
zuss deze 'verfoeilijke zaak' ontdekt ontslaat zij de rentmeester en maant zij de politie, die het 
roulettee lijkt te gedogen, tot ingrijpen. De affaire trekt veel aandacht omdat deze verbonden is 
mett een familievete over de erfenis, die de broer en zus openlijk uitvechten en omdat het land-
goedd Pijnenburg grenst aan het koninklijk Paleis Soestdijk. Mevrouw Den Insinger zegt zich 
diepp te schamen tegenover de koninklijke familie. 

Vergelijkbaree controversen over speelgelegen heden komen in die periode regelmatig 
voor.. In de toelichting op het wetsvoorstel voor casino's is sprake van 175 è 200 'van tijd tot tijd 
minn of meer toegelaten (besloten) speelzalen'.56 Tussen 1964 en 1970 zou in 48 gemeenten 
doorr 58 speelsociëteiten met toestemming van het plaatselijk bestuur zijn gespeeld.59 In 1974 
verklaartt het OM naar aanleiding van de legalisering van casino's de oorlog aan zo'n 350 'ille-
galee gokhuizen'.80 

Dee casinowe t 
Casino'ss krijgen in Nederland een wettelijke vorm op aandringen van een actieve lobby van 
belanghebbenden.. Het gaat, volgens een reconstructie uit 1977 in het Vrije Volk, om een 
krachtenbundelingg van vooraanstaande en bevriende personen uit het toerisme (WV's, NBT, 
EMS,, Hotellerie, KLM) het bankwezen (NMB) en de politiek (KVP).61 De journalisten Geert-Jan 
Laann en Rien Robijns leggen voor hun artikel in het Vrije Volk de hand op notulen van de in 
19711 opgerichte Nationale Stichting Casinospelen (NSC). Onder verwijzing naar The Green 
FeitFeit Jungle (1963) van Ed Reid en Ovid Demaris trekken zij de NSC in de sfeer van een met 
dee mafia in Las Vegas te vergelijken kongsi; het verschil zou zijn dat het in Nederland gaat om 
'eenn gezelschap keurige heren die naar buiten toe serene verhalen vertelden'.92 In deze stich-
tingg verenigen zich twee drukgroepen: De Stichting Behendigheidsspelen, waarvan Sliepen de 
organiserendee figuur is, oefent 'druk van onderop' uit door zich te bemoeien met de exploitatie 

56.. Handelsblad, 5 oktober 1966. 
57.. De Telegraaf, 19 juli 1968,20 juli 1968,17 mei 1969. 
58.. 'Wijziging Wet op de Kansspelen', Handelingen Staten-Generaal, 1971-1972, wet 11.549, nr.3,6. 
59.. Elsevier, 14 november 1970. 
60.. De Telegraaf, 11 december 1974. 
61.. 'Las Vegas achter de dijken', Het Vrije Volk, 19 maart 1977; L. Zoeteman (In de ban van het gokmonster. Gok-
kenken en gokverslaving in Nederland, Omega, Amsterdam, 1988) gaat uitvoerig in op deze lobby. 

62.. E. Reid, O. Demaris, The Green Feit Jungle, Trident Press, New York, 1963. 
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vann kansspelen; A. Zijlstra organiseert 'druk van bovenaf door het beïnvloeden van vooraan-
staandee personen. Zijlstra, die zoals we hebben gezien in de jaren dertig in het Kurhaus het 
Straperloo introduceerde, laat als directeur van de Exploitatie Maatschappij Scheveningen 
(EMS)) in de jaren vijftig en zestig geen gelegenheid voorbijgaan om aan te dringen op legale 
casino'ss in Nederland.63 Vanuit de gemeente Den Haag wordt dan ook regelmatig gepleit voor 
legalee casino's. Zo stelt de ANW, de koepelorganisatie van VWs, in 1967 op initiatief van de 
Haagsee Kamer van Koophandel een rapport op over het toerisme en het 'casino-vraagstuk'. 
Hett latere lid van de Tweede Kamer W. Du Chatinier (KVP) houdt in de gemeenteraad van 
Denn Haag een vurig pleidooi voor legale casino's.84 En de gemeenteraad van Den Haag neemt 
inn april 1968 een motie aan waarin B en W wordt verzocht om er bij de Minister van Justitie op 
aann te dringen dat er proeven met Roulex komen.65 Als een formele drukgroep richt Zijlstra in 
19677 de Stichting Geconcessioneerde Kansspelen (GEKA) op; tot de bestuursleden horen on-
derr meer een oud KVP-minister, iemand van de NMB en van de KLM. Deze stichting komt in 
opspraakk wanneer zij probeert om samen met een Brits casinobedrijf, dat in Engeland omstre-
denn is, in het douanegebied van Schiphol een casino te vestigen. Iets soortgelijks overkomt de 
Stichtingg Behendigheidsspelen als die zich inlaat met de exploitatie van speelautomaten, zoals 
verderopp bij de bespreking van de speelautomaten nog ter sprake komt. Deze stichtingen ver-
hullenn het eigenbelang niet. De Stichting Behendigheidsspelen stelt bijvoorbeeld in januari 
1971,, kort voor de fusie met de GEKA tot de NSC, te verwachten in 1973 vijf casino's te kun-
nenn openen, in Amsterdam, Scheveningen, Breda, Arnhem en Maastricht. Ze schatten de 
jaaropbrengstt op minstens vijftien miljoen gulden.66 

Dee NSC wordt in 1974 met het oog op de vergunningaanvraag omgezet in de Natio-
nalee Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland (NSECN) en krijgt daadwerkelijk 
dee begeerde vergunning. In de bedrijfsleiding en ook in de Raad voor de Casinospelen (RvC), 
diee namens de regering toezicht uit moet oefenen op de NSECN, komen veel van de namen 
uitt de NSC en uit de vroegere casinolobby voor. De belangenverstrengeling valt overigens ook 
inn het parlement op. Tweede Kamerleden stellen bijvoorbeeld vragen over de mate waarin 
doorr de overheid gesteunde organisaties als het NBT (Nationaal Bureau voor Toerisme) en de 
KLMM ook de NSC kunnen steunen in de lobby om de casinovergunning te bemachtigen. Deze 
organisatiess steunen de NSC onder meer door de financiering van een casinostudie - een in-
ternationalee inventarisatie door het NRIT (Nationaal Research Instituut Toerisme), die wordt 
uitgevoerdd door de voormalige EMS directeur en latere RvC adviseur Zijlstra.67 

Hoewell de genoemde drukgroepen grote invloed hebben op de legalisering van casi-
no'ss verloopt deze invloed indirect. De druk is gericht op de casino-exploitatie en het toeristi-
schee belang, niet op de wetgeving ais zodanig. De belanghebbenden anticiperen op de legali-
seringg en proberen die waar mogelijk in hun voordeel te beïnvloeden. Het is voor hen dan ook 
eenn grote teleurstelling als de Tweede Kamer, door een hierop gericht amendement van de 

63.. A A Zijlstra, Vaarwel Scheveningen. Bonte herinneringen aan een badplaats, Leiden, 1974. 
64.. V W s willen casino's in ons land', Nieuws van de Dag, 26 mei 1967; 'Geef Nederland Casino's', De Telegraaf, 9 
oktoberr 1967. 
65.. 'Oen Haag wil proeven met roulette', De Telegraaf, 30 april 1968. 
66.. De Telegraaf, 12 januari 1971. 
67.. Veel van Zijlstra's opvattingen en bevindingen over casino's worden gepubliceerd in: A.A. Zijlstra, Succes in het 
casino!.casino!. De Gooise Uitgeverij, Bussum, 1976. 
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PvdAA te aanvaarden, besluit om de opbrengsten ten goede te laten komen aan de schatkist en 
niett aan het toerisme.68 Het toerisme wordt kennelijk minder dan de sport, die rechtstreeks 
profiteertt van de voetbaltoto en de lotto, begrepen in termen van 'goede doelen' en 'algemene 
belangen'. . 

Datt de casinolobby slechts indirect verband houdt met de initiatiefwet uit 1971 van de 
W DD en de KVP blijkt ook uit het feit dat deze wet zich niet uitsluitend op casino's richt. De lotto 
enn het kienen worden eveneens legaal. Voor de W D is de lotto zeker zo belangrijk. Vooral 
W.J.. Geertsema maakt zich als bestuurder in de sfeer van sport en maatschappelijk werk sterk 
voorr de lotto. De casino's zijn voor de WD, die een principieel verbod op casino's afwijst, 
meerr een ideologische aangelegenheid en minder een kwestie van het toeristisch belang zoals 
voorr de KVP.89 Daarnaast verwijst de initiatiefwet vooral naar het juridische en politieke kader 
vann de wetgeving voor kansspelen en wordt nauwelijks ingegaan op de maatschappelijke be-
tekeniss van de casino's. In samenhang met de gewijzigde politieke verhoudingen en opvattin-
genn leidt druk op de politiek er toe dat kansspelen bij de kabinetsformatie van 1971 tot een 
'vrijee kwestie' worden.70 De W D en de KVP dringen hier op aan. Zij nemen deze kwestie op in 
hunn verkiezingsprogramma's. Dit vraagstuk wordt aan de politieke partijen en aan het parle-
mentt overgelaten, omdat een vergelijk hierover met een gereformeerde regeringspartij uitge-
slotenn is. 

A.. Geurtsen ontwerpt op verzoek van zijn fractievoorzitter Geertsema een wet voor de 
vrijee kwestie van de kansspelen. Hij schrijft het voorstel gedurende een vakantie in Zwitserland 
inn amper twee weken en refereert vooral aan de wetshistorische context. Geurtsen is een juri-
dischh specialist die naar eigen zeggen weinig affiniteit met en verstand van kansspelen heeft. 
Hijj onderhoudt ook geen banden met de belanghebbenden. Wel maakt hij dankbaar gebruik 
vann de argumenten en gegevens die de NSC aandraagt. De KVP-er Th. van Schaik (KVP) 
sluitt zich bij zijn voorstel aan en brengt aanvullend het belang van de 'kleine kansspelen' naar 
voren,, met name van het kienen. Het wetsontwerp geeft zo uitdrukking aan de georganiseerde 
belangenn van het toerisme, de sport en het maatschappelijk werk, maar het wordt geformu-
leerdd in een technocratisch, politieke-juridisch kader. Het ontwerp sluit nauw aan op het alibi-
modell dat ten grondslag ligt aan de WOK van 1964 (zie hoofdstuk 4) - een wet die Geurtsen 
naarr eigen zeggen tot voorbeeld neemt. De opbrengsten komen ten goede aan een 'algemeen 
belang'' en de legalisering dient mede als tegenwichtt voor de 'illegaliteit'. 

NSECNenRvC NSECNenRvC 
Datt de regering in Nederland een particuliere exploitatie afwijst en kiest voor een overheids-
monopoliee is van betekenis voor de opzet van de RvC. Hierdoor krijgt de RvC namelijk een 
dubbelfunctie.. Deze onafhankelijke raad moet niet alleen toezicht op de speelbanken gaan 
houden,, maar moet de regering tevens van advies dienen over de opzet van de casino's.71 Dit 

68.. Deze teleurstellin g blijk t duidelij k uit de door Robijn s en Laan voor hun artike l in het Vrije  Volk  (1988) geraad -
pleegd ee notule n van de NSC. 
69.. De KVP kent divers e uitgesproke n voorstanders , met name P. Steenkamp , W. du Chatinier , Th. M. Hazekamp , 
G.M.J.. Veldkam p (die als (ex)ministe r in de jaren zestig meer dan eens de legaliserin g van casino' s bepleit ) en 
T.H.. van Thiel , de eerst e voorzitte r van de RvC. De meeste van deze namen worde n genoem d in Het Vrije  Volk 
(1977)) artike l waari n de drukgroepe n voor casino' s worde n gereconstrueerd . 
70.. Deze reconstructi e is mede gebaseer d op een interview  van  mij in maart 1992 met de heer A. Geurtsen . 
71.. 'Memori e van toelichting . Wet op de Kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1971-1972, wet 11.549, 
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laatstee wordt nodig gevonden omdat er begin jaren zeventig in Nederland geen ervaring met 
enn nauwelijks kennis over de exploitatie vann casino's is, zo staat in de toelichting op het wets-
voorstel.. Het gebrek aan kennis blijkt ook uit de eerder aangehaalde internationale inventari-
satiee van de NSC, en uit de studiereis die een aantal kamerleden op initiatief van de NSC naar 
dee Belgische casino's van Knokke en Oostende maken. Voor de eerste vijf exploitatiejaren 
gaatt de NSECN een know how overeenkomst aan met de Österreichische Spielbanken A.G. 
(dee Ospag). Verder wordt M. Guérin, voorzitter van het Syndicat des Casinos Autorisés de 
France,France, als adviseur ingeschakeld en trekt de NSECN veel buitenlands personeel aan.72 

Doorr de adviesfunctie verschilt de RvC van soortgelijke toezichthoudende organen in 
Engelandd of Nevada. Daar hebben dergelijke instanties een strikte toezichtsfunctie. Zij dienen 
daarr uitsluitend om de particuliere exploitatie in goede banen te leiden en om criminele ele-
mentenn te weren. De RvC krijgt een tegenstrijdige taak. Deze raad moet de opzet van het ca-
sinobedrijff ondersteunen en tegelijkertijd een onafhankelijk toezicht op de casino's uitoefenen. 
Niett alleen uit de nauwe banden met de vroegere casinolobby maar ook uit deze tegenstrijdige 
betrokkenheidd van de RvC bij de casino's valt de welwillende en beschermende houding te 
verklarenn die de RvC tegenover de NSECN aanneemt. Dit blijkt uit de gebrekkige financiële 
verantwoordingg door de RVC in de eerste jaren van de casino-exploitatie en uit de nog te 
noemenn fraudezaken, maar het blijkt ook eind jaren tachtig nog (zie paragraaf 6.2.2). 

Hoewell het wetsvoorstel van een behoedzame aanpak getuigt laat het parlement zich 
hierr inhoudelijk kritisch over uit.73 Anders dan voorgesteld door de regering worden de op-
brengstenn niet bestemd voor het toerisme maar voor de schatkist, mogen er in eerste instantie 
niett vijf maar slechts drie casino's komen en moeten de investeringen beperkt blijven opdat de 
overheidd niet het risico van verliezen loopt. Vele facetten van het toezicht en de bedrijfsvoering 
wordenn formeel geregeld, zoals de minimale leeftijd van achttien jaar voor het publiek, de legi-
timatieplicht,, het verbod op het geven van krediet aan spelers, het verbod op reclame voor ca-
sino's,, de keuring van het speelmateriaal (dat aan het IJkwezen wordt toevertrouwd) en de ei-
senn waaraan het personeel, de inrichting, de administratie en de toegestane nevenactiviteiten 
moetenn voldoen. Samen met de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de 
RvCC en de NSECN, wordt dit alles vastgelegd in een Organisatiebeschikking Casinospelen.74 

Uitt de opzet van het Nederlandse casinowezen spreekt een vergaand dirigisme. 
Kamerledenn stellen bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel in 1973 na-

drukkelijkk vragen over aspecten van de organisatie, de bedrijfsvoering en het speelgedrag die 
laterr problematisch blijken. Het gaat dan vooral om de vragen over de belasting en de speel-
fraude.. Het is eerder onkunde en onvoorzichtigheid dan volstrekte onbekendheid waardoor 
ontoereikendee maatregelen genomen worden. Deze nalatigheid wordt in de hand gewerkt door 
dee concentratie, in deze fase van de ontwikkeling, op de principiële aanvaarding van casino's. 
'Wijj achten het de taak van de wetgever de weg principieel vrij te maken en de lijnen aan te 

nr.3. . 
72.. Personee l trek t de NSECN aan uit Duitsland , Oostenrijk , België , Joegoslavi ë en Groo t Brittannie . Het personee l 
vann het eerst e casin o in Zandvoor t bestaa t voor 60 procent , en in 1982 van de NSECN als geheel nog uit 20 procen t 
buitenlands ee werknemers . 
73.. Voorlopi g verslag . Wet op de Kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1971-1972, wet. 11.549, nr.5,11 -
15. . 
74.. Raad voor de Casinospele n (RvC), Casinor&gelen,  Den Haag, 1990. 
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gevenn (...) Het is aan technische deskundigen een en ander in een reglement nader uit te wer-
ken'' , stellen de indieners.75 

Kansspelbelasting Kansspelbelasting 
Alss een kamerlid informeert naar de fiscale voorzieningen blijkt het vraagstuk van de (kans-
spelbelastingg bij de formulering van het wetsvoorstel over het hoofd gezien.76 De belasting-
technischh moeilijk te doorgronden kwestie die hierop volgt is sociologisch relevant. Allereerst 
blijktt dat de RvC zich meer identificeert met de NSECN dan met de regering, die conform de 
WOKK over iedere speelwinst van meer dan duizend gulden 25 procent belasting wil heffen. De 
RvCC adviseert de NSECN om deze belasting voor eigen rekening te nemen. Het is op zichzelf 
dee vraag of een (overheids)bedrijf zomaar een belasting mag overnemen die wettelijk bij de 
spelerss geheven moet worden, maar bovendien misrekent de RVC zich danig. Zij schat de 
hoogtee van de af te dragen belasting veel lager in dan het werkelijke bedrag is. Dit wordt in de 
handd gewerkt door een misverstand over de aard van kansspelen, dat tot uiting komt in de 
methodee voor de berekenig van de belasting. 

Ditt misverstand ontstaat bij de invoering in 1959 van de loterijbelasting en bij de invoe-
ringg van een titel over de kansspelbelasting in de WOK van 1964, maar het misverstand valt bij 
dee loterijen en totalisators niet direct op.77 Deze belasting is in eerste instantie bedoeld om er 
voorr te zorgen dat de overheid ook eenn voordeel heeft bij de deelname van burgers aan parti-
culieree prijsvragen en loterijen, zoals bij de voetbaltoto (zie paragraaf 4.5). Daar zijn de op-
brengstenn van de speelbank immers voor de goede doelen en niet voor de overheid zoals bij 
dee Staatsloterij. Voor de spelers houdt de kansspelbelasting een 'dubbele belasting' in, want zij 
betalenn voor hun speelplezier niet alleen met het verlies dat zij doorgaans lijden (de zoge-
naamdee 'pijnloze belasting'), maar ook met de winst die zij af en toe boeken (een 'pijnlijke be-
lasting').. Painless tax is een term die treffend aangeeft dat individuele burgers met een loterij 
minn of meer voor hun plezier (in ruil voor de kans op eigen voordeel) geld afdragen aan collec-
tievee belangen - vandaar dat overheden in loterijen een aantrekkelijk alternatief voor belastin-
genn hebben gezien. Maar de inkomsten uit deze loterijen vloeiden voort uit het surplus van de 
speelbankk en niet uit een heffing op de gewonnen prijzen. De heffing van kansspelbelasting in 
eenn casino heeft direct een merkwaardig, als onrechtvaardig ervaren effect. Wie bijvoorbeeld 
tienn keer honderd gulden inzet en verliest is duizend gulden kwijt aan de speelbank. Wint de-
zelfdee persoon in een volgende spelronde vervolgens duizend gulden dan moet daarover 25 
procentt belasting betaald worden, dus 250 gulden. Deze speler heeft op dat moment in het 
casinoo 250 gulden verloren, terwijl 750 gulden winst als rechtvaardig zou worden ervaren. Het 
ontbrekenn van een compensatie in het heffingsysteem voor de geleden speelveriiezen valt 
doorr de relatief hoge frequentie van transacties in het casino veel eerder op dan bij de loterijen 
enn weddenschappen waar de kansspelbelasting bij ingevoerd is.78 Het misverstand schuilt 

75.. 'Memori e van toelichting . Wijzigin g van de Wet op de Kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1971-
1972,, wet 11.549, nr.3,10 . 
76.. W. Scholte n (CHU) informeer t hiernaar : 'Wet op de kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1972-1973, 
1321-1322;;  Zie voor de belastingkwestie : A.L.J . Grotenhuis , 'Kansspelbelastin g en casino's' , Weekblad  voor  fiscaal 
recht,recht,  15 februar i 1979,149-165. 
77.. Bij de Paardentotalisato r heeft de heffin g van kansspelbelastin g overigen s wel een direc t negatie f effect . Daar-
overr  meer in hoofdstu k 6. 
78.. Het verschi l tusse n inzette n en uitkeringe n is bij roulett e en black-jac k bovendie n veel kleine r dan bij loterijen , 
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hierinn dat de wetgever de frequente financiële transacties aan de speeltafels, waaruit het spel 
bestaatt en die zijn gericht op de gebruikswaarde voor het speelplezier, fiscaal behandelt in 
termenn van de economische ruilwaarde ervan: het spelkarakter van de transacties wordt als 
hett ware miskend. De gevolgen hiervan, en de af te dragen belasting, worden nog eens expo-
nentieell vergroot wanneer de speelbank de belastingplicht van de spelers overneemt.79 Als 
oplossingg voor de gigantische virtuele belastingschuld die hier voor het casino uit voortvloeit 
kiestt de regering uiteindelijk voor een heffing waarbij het casino eenderde van het bruto-
spelresultaatt van de speelbank moet afdragen. In feite betekent dit een vrijstelling van kans-
spelbelastingg voor casinospelers.80 Het praktische effect is dat de casino-opbrengsten worden 
verdeeldd over het ministerie van EZ, dat tweederde van de afdracht krijgt (dit wordt beschouwd 
alss winst), en het ministerie van Financiën dat eenderde krijgt ( dit wordt beschouwd als 
kansspelbelasting). . 

Fraude Fraude 
Speel-- en exploitatiefraude denken de indieners van het wetsvoorstel te kunnen voorkomen 
doorr de reglementering van de organisatie.61 Verder vinden zij dit een zaak van justitie, voor 
hett geval zich daadwerkelijk ongeregeldheden voor zouden doen. Maar een casino is zeer 
kwetsbaar,, blijkt al snel. Als casino Zandvoort in oktober 1976 open gaat maakt dit casino in de 
eerstee dagen geen winst, ondanks een overweldigende belangstelling en een miljoenenomzet. 
Ditt schrijft de directie toe aan 'fortuinlijke goklustigen' maar ook aan 'diefstal' en 'valsspelers'.62 

Enn hoewel de winsten daarna snel stijgen wordt voor de NSECN in de eerste jaren diefstal en 
fraudee door spelers en personeel tot een miljoenenprobleem. Dit fraudeprobleem maakt deel 
uitt van een complex aan problemen met de benodigde expertise, de belasting, de boekhou-
ding,, de salariëring, de verdeling van de fooien ofwel de 'tronc', het personeelsbeleid en de 
beveiliging.. Dit complex van problemen leidt onder meer tot een volledige personele vervan-
gingg van de RvC en in 1980 tot het ontslag van de algemeen directeur van de NSECN, N.J. de 
Rooy.. Journalisten als Henk de Man van De Telegraaf en Bert Voskuil van Nieuwe Revu ver-
diepenn zich in de casinofraude. Naar aanleiding van hun publicaties stellen kamerleden medio 
19800 vragen aan de regering over het functioneren van de NSECN, over de benoeming van 
directeurenn en over de omvangrijke diefstal in het casino van Valkenburg.63 Maar de regering 
ziett geen reden tot een nader onderzoek. Begin 1981 worden in een omvangrijke zuiverings-
actiee door de nieuwe bedrijfsleiding, die onder meer het personeel laat observeren, tientallen 

mett  als gevol g dat een spele r die keer op keer grot e bedrage n verlies t zich onrechtvaardi g behandel d voel t omdat hij 
belastin gg moet voldoe n over een prij s die misschie n niet eens de verlieze n dekt (vgl . Grotenhuis , 1979,150-151). 
79.. De speler s kunne n de speerwins t waarove r belastin g moet worde n betaal d weer volledi g inzetten : zij zetten het 
belastinggel dd als het ware weer in . Daardoo r kan over de met dit belastinggel d eventuee l gewonne n speelwins t we-
deromm belastin g ingehoude n worden , die echte r nogmaal s in kan worde n gezet, enz. Door dit mechanism e ontstaa t 
naa een maand een virtuel e belastingschul d van 2 miljoe n gulden , terwij l de brut o baten van het casin o over deze 
maandd 450 duizen d gulde n bedragen . 
80.. Grotenhui s (1979,162-163). 
81.. 'Memori e van Toelichting . Wijzigin g Wet op de kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1971-1992,10; 
idem.'Memori ee van Antwoord' , 11. 
82.. In de eerst e dri e dagen worde n 40 bezoeker s betrap t op valsspele n (Zandvoorts  Nieuwsblad,  7 oktobe r 1976). 
83.. Deze kamervrage n van achtereenvolgen s 1 april , 8 apri l en 20 augustu s 1980 zijn gepubliceer d in Zoetema n 
(1988,94-100). . 
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mensenn ontslagen of afgekocht. In In de ban van het gokmonster (1988) stelt de journalist Le-
onn Zoeteman de fraudes, het eigenmachtige optreden van de NSECN en de gebrekkige con-
trolee van de RvC uitvoerig aan de kaak.84 

Zoalss de belastingkwestie nader licht werpt op de verzelfstandiging van de regelgeving 
tenn opzichte van het spel, belicht de fraudekwestie de verzelfstandiging van de onderneming. 
Datt er bij legale casino's in Nederland wordt gefraudeerd bevestigt het criminele en kwetsbare 
beeldd van casino's (zie hoofdstuk 2). Het vereist bijzondere en grote inspanningen om het 
kansspell te (onder)scheiden van enerzijds de onderneming en anderzijds de spelers. Deze 
problematiekk is zeker niet alleen van toepassing op door criminelen beheerde casino's, zoals 
inn Nevada of Engeland; de kwetsbaarheid verklaart wel gedeeltelijk, samen met de schaarste 
doorr de beperkende wetten, waarom casino's voor criminelen aantrekkelijk zijn. In Engeland, 
bijvoorbeeld,, verwerven na de instelling van de Gaming Board in 1968 grote (inter)nationaal 
opererendee leisure industries de rechten op de casino-exploitatie, zoals Coral Leisure, Ladbro-
ke,, Playboy Ltd., William Hill en Mecca. Eind jaren zeventig raakt een aantal van deze con-
cernss betrokken bij schandalen, zijn er politie-invallen in casino's en worden vergunningen in-
getrokken,, vanwege spelfraude, het afromen van winsten, kredietverstrekking aan spelers en 
ongeoorloofdee aanbiedingen (zogeheten Junkets, waarbij reis- en verblijfkosten van spelers 
voorr rekening van het casino zijn).85 Ladbroke ziet zich gedwongen om zich uit de casinomarkt 
terugg te trekken. Ook in Frankrijk doen zich eind jaren zeventig ernstige misstanden bij de ex-
ploitatiee van legale casino's voor. Graham Greene tekent in het essay J'Accuse. The Dark Side 
ofof Nice (1982) bijvoorbeeld een vlammend protest aan tegen de betrokkenheid van de mafia 
enn vooral de nalatigheid en corruptie van ambtenaren. Hij waarschuwt: 'I am not exaggerating 
whenn I write that there is a network in the Nice region which links the [criminal] milieu with so-
mee of the most respected professional circles'.88 Begin jaren tachtig verliezen in Frankrijk na 
grootscheepss onderzoek en acties van de politie rond de 30 casino's de vergunning.87 

Maarr in Nederland leiden de perikelen rond de uitgaven, de belasting en de fraude niet 
tott intrekking van de vergunning van de NSECN, waarschijnlijk omdat de RvC en de regering 
zichh hier mede verantwoordelijk voor voelen. De beheersing van de problematiek is wel een 
bindendee voorwaarde voor de uitbreiding van deze onderneming. Deze voorwaarde stelt onder 
meerr de Staatssecretaris van EZ als hij zich in 1983, tijdens de bespreking met de Tweede 
Kamerr over de uitbreiding van het aantal casino's, gelukkig prijst dat de legale casino's 'in rus-
tigg vaarwater zijn terechtgekomen'.88 De NSECN beheert dan drie casino's, in Zandvoort 
(1976),, Valkenburg (1977) en Scheveningen (1979), en biedt in 1982 werk aan 750 medewer-
kers.. De bezoekers besteden er 120 miljoen gulden, inclusief de fooienpot van 39 miljoen.*9 

84.. Zoetema n (1988) 

85.. De malversatie s worde n ten dele toegeschreve n aan de heftig e concurrenti e die omstreek s 1976 inzet , wanneer 
zichh marktverzadigin g aftekent . Zie D. Miers , 'The Mismanagemen t of casin o gaming' , British  Journal  of  Criminology, 
1981,, 79-86; N. Kent-Lemon , 'Significan t Influence s on the United Kingdo m Casin o Industr y sinc e 1960', AAPSS, 
1984. . 
86.. G. Greene, J'Accuse.  The Dark Side of  Nice,  The Bodte y Head, London , 1982, 7. 
87.. Zoetema n (1988) 171. 
88.. Versla g van een mondelin g overle g tusse n de vaste commissie s voor Justiti e en voor het Midden - en Kleinbedrij f 
vann 26 oktobe r 1983', Handelingen  der  Staten-Generaal,  1983-1984, wet 18.100, nr.32,4 . 
89.. De bestedinge n zijn verdeel d over 1056 bezoeken wat gemiddel d 113 gulde n per bezoek beteken t (NSECN, 
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433 Miljoen gulden gaat als winst of belasting naar de rijksoverheid. Afgemeten naar de in het 
wetsontwerpp uit 1971 geschatte totaalopbrengst van twintig miljoen gulden zijn de legale casi-
no'ss een financieel succes. 

5.3.35.3.3 Speelautomaten 
Mett het kienen en bingo hebben de speelautomaten gemeen dat ze in relatief laag cultureel 
aanzienn staan. Ze worden geassocieerd met een betrekkelijk homogeen publiek, alleen niet 
mett vrouwen maar met mannen en niet met collectief maar met individueel gedrag. Anders 
dann bij het bingo en overeenkomstig de casino's wordt de commerciële exploitatie van speel-
automatenn in Nederland gelegaliseerd. De wettelijke vorm maakt zelfs een particuliere winst 
vann ondernemers mogelijk. Dit lijkt op gespannen voet te staan met het alibimodel van de 
WOK,, op grond waarvan de opbrengsten immers voor het goede doel en het algemeen belang 
zoudenn moeten zijn. Net als bij de casino's bepleiten belangenverenigingen de legalisering van 
speelautomaten.. Maar anders dan bij de casino's blijft de lobby van belanghebbenden tot 1986 
zonderr succes, wat gedeeltelijk valt toe te schrijven aan de ruimte verspreiding en de commer-
ciëlee exploitatie van speelautomaten. De gradatie van verzelfstandiging van de exploitatie 
neemtt toe van de bingo's, via de casino's naar de speelautomaten. 

Behendighei d d 
Inn Nederland worden speelautomaten in de jaren twintig en dertig populair (zie paragraaf 
5.2.3).. Dan doen zich ook de eerste speelexcessen en controversen over het gokkarakter 
voor.. In 1936 vormen automaatondernemers voor het eerst een collectieve belangen-
vereniging,, de Algemeen Nederlandschen Bond van Automaten Exploitanten (ANBA), die na 
enigee tijd 130 leden telt.90 Dit initiatief komt voort uit onvrede over de vage en afwijzende wette-
lijkee regels en de grote verschillen in plaatselijk beleid, maar heeft ook als doel om in eigen 
kringg de concurrentie in goede banen te leiden en om de bonafide van de malafide onderne-
merss te onderscheiden. Dit zijn steeds de hoofdmotieven voor belangenverenigingen van au-
tomaatondernemers.. De ANBA wordt in 1940 omgevormd tot de NOVA (Nederlandse Organi-
satiee Van Automatenexploitanten). Deze verenigingen pleiten voor landelijke wetgeving voor 
speelautomaten.. De eerste krachtenbundeling heeft weinig succes, want na de Duitse bezet-
tingg is de NOVA niet meer actief en zijn er ook geen duidelijke regels voor de exploitatie van 
speelautomatenn gekomen. Wet groeit de markt, uiteenlopend van verkoop-, amusements- en 
behendigheidsapparatuurr als pindapotten, Juke Boxes en flipperkasten tot kansspelmachines 
alss de Angelsaxische fruitautomaat, de Belgische bingo-automaat en de Duitse Rotamint. In 
Nederlandd blijven gekJuitkerende speelautomaten tot 1986 wettelijk verboden. Dit betekent niet 
datt er voor die tijd geen kansspelautomaten zijn, wel dat de overheid de markt nauwelijks re-
guleert.. Fruitautomaten zijn illegaal en worden hooguit gedoogd. 

Mett een zekere nostalgie spreekt H. van Dessel over de handel in speelautomaten in 
dee eerste jaren na de bezetting en gedurende de jaren vijftig.'1 Hij was van 1974 tot 1985 

JaarverslagJaarverslag  1984). Bij deze berekeninge n word t de tron c volledi g over het personee l verdeel d en niet meegereken d 
bijj  de bruto-spelopbrensgsten . Over de tron c word t dus niet s aan de staat afgedragen , in de vorm van belastin g of 
ondernemingswinst . . 
90.. Bondsbla d van den ANBA , Apri l 1938. 
91.. H. van Dessel , Interview,  oktobe r 1990. 
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voorzitterr van de in 1971 opgerichte Vereniging Automatenhandel Nederland (VAN). Van Des-
sell is een neef van de eigenaar van de firma Van Dessel te Rotterdam, een van de eerste en 
ookk een van de grootste importeurs en exploitanten van speelautomaten in Nederland. Vol-
genss hem is een avontuurlijke mentaliteit in de beginjaren vereist door de nog geringe deskun-
digheidd en de moeilijke omstandigheden. Aanvankelijk kan de firma Van Dessel uitsluitend 
(onderdelenn van) gebruikte automaten uit de VS invoeren. De onderdelen worden in kratten 
'As'As Is' aangeboden (de inhoud moet worden aanvaard zoals die is). Zolang er nog beperkin-
genn op het deviezenverkeer gelden gebeurt dat illegaal via België. Een vroege medewerker 
vann Van Dessel vertelt hoe zij destijds van 's-ochtends vroeg tot 's-avonds laat werkten.92 Ze 
gaann met de auto langs de automaten route in Zeeland voor het plaatsen, ophalen en repare-
renn van automaten. De reparaties van de mechanische en kwetsbare automaten vereist veel 
tijdd en vindingrijkheid - een van de monteurs heeft bijvoorbeeld altijd een oude stethoscoop bij 
zich,, om het binnenwerk van een defecte automaat goed te kunnen beluisteren. Horeca- en 
automaatondernemers,, afkomstig uit het hele land, kopen bij Van Dessel weer gereviseerde 
automaten.. Het rayon breidt zich later uit van Rotterdam tot Brabant en delen van Limburg. 

Dee automaatondernemers zetten de kansspelautomaten vooral uit op het platteland. In 
Rotterdamm zijn ze namelijk strikt verboden. In veel dorpen wordt op de automaten een minder 
strengg toezicht uitgeoefend. De veldwachter onderhoudt vaak vriendschappelijke banden met 
kasteleinss en, zolang er geen klachten komen en er geen godsdienstige bedenkingen zijn, 
maaktt ook de burgemeester geen bezwaar. Vaak weet deze ook niet altijd precies om wat 
voorr automaat het gaat. Voor klachten zijn de ondernemers beducht en zeker de meer gere-
nommeerdee bedrijven handelen voorzichtig. Zij stellen de automaten niet opzichtig op. Liever 
niett in snackbars bijvoorbeeld. En in kappers- en sigarenzaken staan ze veelal verdekt opge-
steld.. Als de autoriteiten er bezwaar tegen maken en niet te overtuigen zijn van de onschuld 
vann deze dingen, halen de ondernemers gokautomaten veelal zonder meer weg of zij ruilen ze 
omm voor flipperkasten. 

Voorr zowel overheden als ondernemers is ook bij speelautomaten het juridische on-
derscheidd tussen kans- en behendigheidsspelen problematisch. Bestuurders en politie-
agentenn weten niet altijd of het om een gokkast gaat. Ondernemers lopen het risico dat een 
verbodd op fruitautomaten ook de behendigheidsautomaten treft. De firma Hommerson, inter-
nationaall vermaard op het gebied van kermissen en lunaparken, die zich naar Amerikaans 
voorbeeldd toelegt op 'indoor amusement' en in 1952 een eerste amusementshal in het Sche-
veningsee Palacehotel opent, moet bijvoorbeeld veel moeite doen om aan te tonen dat de op-
gesteldee automaten niets met 'hazard' te maken hebben, al zijn er kleine prijsjes te winnen.93 

Overr dit onderscheid verschijnt een brochure (1956). Daarin vermeit Hommerson tevens dat 
hett entreegeld dient om personen beneden de zestien jaar zonder ouderlijke begeleiding te 
kunnenn weren, 'teneinde de exploitatie beschaafd te houden en de baldadigheid van de jeugd 
tegenn te gaan.' 

Dee Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt in 1950 aandacht voor de 
problematiekk van kans- en behendigheid bij automaten.84 De VNG adviseert gemeenten in de 
Algemenee Politie Verordening (APV) een bepaling tegen speelautomaten op te nemen, omdat 

92.. J. Kobus (sr.), Interview, november 1991. 
93.. Lex Dalen Gilhuys, Hommerson. 50 jaarScheveningen, Hommerson Arcades, Scheveningen, 1986,65-66. 
94.. 'Officiële bekendmakingen Vereniging van Nederlandse Gemeenten', Openbaar Bestuur, 17 januari 1950. 
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hett 'in de praktijk in veel gevallen onmogelijk is gebleken' om exploitanten te vervolgen we-
genss overtreding van de Strafwet, daar het bewijs voor een 'hazardspel' moeilijk te leveren is. 
Inn antwoord op Kamervragen noemt de Minister van Justitie het in 1954 in de praktijk moeilijk 
omm bij speelautomaten een onderscheid tussen kans- en behendigheid te maken." Maar een 
'drastischh ingrijpen' vindt hij niet nodig. Het zou 'om betrekkelijk onschuldig vermaak' gaan en 
hett speelautomatenbelekJ zou het beste in gemeentelijke verordeningen gestalte kunnen krij-
gen. . 

Dee marktgroei en de behendighetdsproblematiek leiden in de jaren vijftig tot nieuwe ini-
tiatievenn voor collectieve belangenbehartiging. In 1952 wordt opnieuw een vereniging van au-
tomaten-exploitantenn opgericht, de Autex. Vanaf 1955 verschijnt het maandblad De Auto-
maat.maat.9696 Van dit blad wordt Prof. Schuh, de eerder aangehaalde Delftse oud-hoogleraar, 'wis-
kundigg medewerker*. De professor is geïnteresseerd in het vraagstuk van kans- en behendig-
heid,, zoals zich dat onder meer bij de omstreden bingo-automaat voordoet. De automaten-
handell draagt hem op handen en hij raakt nauw bij de Autex betrokken, als voorzitter van een 
technischee adviescommissie. In 1957 blijkt dat zijn onderzoeken invloed hebben. Na een jaren 
slependee affaire spreekt de Bredase rechtbank dertien caféhouders vrij op grond van zijn on-
derzoek.977 Schuh concludeert dat bij de betrokken automaat 'de mogelijkheid aanwezig is in-
vloedd uit te oefenen op de uitslag van het spel'. De rechterlijke beslissing heeft tot gevolg dat 
veell Brabantse en Zeeuwse gemeenten de exploitatie van speelautomaten die zij eerder had-
denn verboden weer toestaan.98 

Omstreekss 1958 roept De Automaat regelmatig op tot verbetering van de onderlinge 
verstandhouding,, meer samenwerking en een betere organisatie van de bedrijfstak.99 De Autex 
wordtt omschreven als 'een papieren organisatie die bestaat bij de gratie van enkele exploi-
tanten.'' In 1959 wordt daarom een nieuwe vereniging opgericht, de Music Co-orporation (de 
M.C.).. Maar de collectieve activiteit leidt niet tot een wettelijke regeling voor speelautomaten. 
Dee WOK van 1964 sluit speelautomaten zelfs expliciet uit. In de WOK wordt het onduidelijke 
artikell 30 opgenomen, waarin voor alle zekerheid staat dat voor de exploitatie van iedere 
speelautomaatt toestemming van de burgemeester vereist is; dit betekent dat bijvoorbeeld ook 
voorr bowlingbanen toestemming gevraagd moet worden, en dat kansspelautomaten hoe dan 
ookk illegaal zijn. De beantwoording van de vraag tot welke categorie een automaat behoort 
laatt de wetgever over aan het inzicht van burgemeesters, politie-agenten en uiteindelijk de 
rechterlijkee macht. In een onzorgvuldige lezing wordt artikel 30 ook wel uitgelegd als zou het 
toestaann van /ransspe/automaten aan de burgemeester zijn. De onduidelijke wettelijke status 
vann speelautomaten heeft als gevolg dat de problematiek zoals die zich in de jaren vijftig afte-
kentt gedurende de jaren zestig alleen maar toeneemt. 

Inn de jaren na de WOK van 1964 verkennen ondernemers de grenzen van deze wet en 
ontspintt zich een discussie over de interpretatie van de nieuwe wet en de kwestie van de be-
hendigheidd bij speelautomaten. Dat gebeurt onder meer in het Algemeen Politieblad. De 
hoofdagentenn D. Pruis en J. Hogendoorn van de afdeling Bijzondere Wetten van de gemeen-

95.. Rotterdams  Nieuwsblad,  8 mei 1954. 
96.. De Automaat  bestaa t tot 1967 voor t 
97.. Rotterdams  Nieuwsblad,  17 novembe r 1957. 
98.. De Automaat,  januar i 1958. 
99.. De Automaat,  februar i en jun i 1958, apri l 1959. 
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tepolitiee Rotterdam leveren belangrijke bijdragen aan de discussie.100 Zij onderzoeken, be-
schrijvenn en vergelijken nauwkeurig diverse typen speelautomaten. Het verschil tussen be-
hendigheidd en kans zetten zij uiteen aan de hand van een flipperautomaat en een zogeheten 
Rotamintautomaatt (de automatenhandel beschouwt de Rotamint dan overigens als een be-
hendigheidsautomaat).. Voor de Aristocratautomaat van het type Nevada Gold Star met rem 
komenn Pruis en Hoogendoorn tot de conclusie dat het voor geoefende spelers mogelijk moet 
zijnn om te winnen. Pruis en Hoogendoorn realiseren zich dat er veel mogelijkheden zijn om in 
dee cafépraktijk met de Aristocrat te frauderen - de reden waarom er in Rotterdam geen ver-
gunningg voor wordt verleend. De Aristocrat vormt de aanleiding tot hun laatste onderzoek, dat 
zijj op verzoek van de Stichting Behendigheidsspelen instellen. Hoewel deze stichting voor ca-
sino'ss was opgericht en niet voor speelautomaten, gaat deze stichting in 1966 toch in zee met 
dee exploitant en de importeur van de Aristocrat. Onder verwijzing naar het rapport van Pruis en 
Hoogendoornn voorziet de Stichting Behendigheidsspelen de Aristocrat van een certificaat. 
Daarmeee worden burgemeesters overgehaald om toestemming voor de exploitatie te verlenen. 
Beginn 1969 verklaart het Kantongerecht van Breda de Aristocrat tot een verboden automaat. 
Ondertussenn zouden met het certificaat een honderdtal automaten verspreid over een tiental 
gemeentenn staan opgesteld. 

Uitt de affaire rond de Aristocrat en uit de onderzoeken van Pruis en Hoogendoorn blijkt 
datt een controle op de behendigheidsstatus van speelautomaten intensief politie-onderzoek 
vergt,, dat er geen uniform beleid is en dat er ook geen uniforme technische standaard voor 
speelautomatenn bestaat. Het uitkeringsgedrag van speelautomaten, bijvoorbeeld, vertoont 
aanzienlijkee verschillen al naar gelang de merken, de ondernemers en de opstelplaatsen. Over 
dee percentages en bedragen gaat de eerder aangehaalde firma Van Dessel er begin jaren 
zestigg bijvoorbeeld vanuit dat een hoog percentage, van meer dan 80 procent, ook tot de 
hoogstee opbrengsten leidt. Dit komt doordat 'een automaat door hard te werken zelf zijn geld 
moett verdienen': op een automaat die meer geld uitkeert wordt eenvoudigweg vaker ge-
speeld.1011 Dit is een algemene wijsheid in de speelautomatenbranche. 

Eindd 1969 vaardigen de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken nieuwe 
richtlijnenrichtlijnen uit voor het speelautomatenbeleid.102 Aanleiding daarvoor zijn de onduidelijkheid 
overr het kansspelkarakter van speelautomaten en over de bevoegdheden van burgemeesters, 
diee naar de mening van het OM vaak ten onrechte vergunningen voor gokkasten afgeven. Po-
litie,, justitie en burgemeesters dienen voortaan streng de hand te houden aan het verbod op 
kansspelautomaten.. Zij mogen alleen een uitzondering maken voor speelautomaten waar 'vrije 
spelen'' op te winnen zijn. Deze uitzondering leidt al snel tot een nieuwe spelpraktijk waarin 
'vrijee spelen' in geld worden uitbetaald.103 Sommige gemeenten binden daarom het aantal te 

100.. D.Pruis , J. Hoogendoorn , 'Speelautomaa t of hazardautomaat?' , Algemeen  Politieblad,  23 oktobe r 1965, 

255 maart 1967. 

101.. Een adres waar de automaa t 50 gulde n per week opbreng t word t beschouw d als een goed adres . Wanneer op 
eenn automaa t ergens honder d gulde n per week word t verdien d dan is het een topadre s dat ingeva l van storinge n de 
hoogst ee prioritei t krijgt . 
102.. Ministeri e van justitie , afd. Staats - en Strafrecht , Brief  over  speelautomaten,  nr. 530/269, gerich t aan de Procu -
reurs-Generaa ll  bij de Gerechtshoven , 13 novembe r 1969; Mededeling  van het  stafbureau  voorlichting  van het Mi-
nisteri ee van Justitie , 'speelautomaten' , no.525,20 novembe r 1969. 
103.. R. van Baren , Verword t toepassin g van de Wet op de Kansspele n tot toegeve n aan de goklust?' , Bondsblad, 
nr.. 3651,1976; F. Kruisselbrink , Van speelautomaa t tot gokautomaat' , Algemeen  Politieblad,  18 jun i 1977. 
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winnenn vrije spelen aan een maximum. De Stichting Behendigheidsspelen reageert teleurge-
steldd op de ministeriële maatregel tegen kansspelautomaten.104 De stichting vermoedt dat een 
soepelerr regeling voor kansspelen in het algemeen, waaronder casino's, op dat moment poli-
tiekk onhaalbaar is. Het beleid voor de betrekkelijk ongereglementeerde markten van de bin-
go's,, de speelautomaten en de casino's verschilt op dat moment nog weinig. 

Dee overheersende problematiek van de speelautomaat bestaat gedurende de jaren 
zestigg uit de kwestie van de behendigheid, de bevoegdheid van burgemeesters en de illegale 
exploitatie.. Dit leidt regelmatig tot de inbeslagname van automaten en tot verontwaardiging bij 
caféhouderss en automaatondernemers, zoals in 1967 bij een actie tegen speelautomaten in 
Amsterdam.1099 De culturele status en de legitimiteit van kansspelautomaten is in deze fase nog 
onduidelijkk en omstreden. Speelautomaten vormen zeker geen algemeen geaccepteerd en 
welomschrevenn cultuurgoed. 

Dee speelautomatenwet 
Bijj de wijziging van de WOK in 1974 worden het kienen, de lotto en de casino's in deze wet 
opgenomenn maar blijft artikel 30 over het verbod op speelautomaten tot verbazing van veel 
kamerledenn ongewijzigd.106 Dit valt te verklaren uit de herkomst van het wetsvoorstel en uit de 
lagee status, de particuliere basis en het versnipperde karakter van de automatenbranche. De 
initiatiefnemerss zelf zeggen zich te hebben willen beperken tot de 'meest urgente' onderdelen 
vann de wet. 

Dee wetswijziging vloeit niet voort uit een evaluatie van kansspelmarkten, waar onge-
twijfeldd de problematiek van de speelautomaten uit naar voren zou zijn gekomen. Het nieuwe 
wetsvoorstell komt tot stand in een beperkt politiek en juridisch kader en geeft invulling aan de 
belangenn van toerisme, sport en maatschappelijk werk (zie paragraaf 5.3.2). Een expliciet ver-
zoekk van vertegenwoordigers van de automaatondernemers om in de nieuwe WOK een rege-
lingg voor speelautomaten op te nemen wijst Geurtsen, de opsteller van het initiatief, beslist van 
dee hand. Bedenkingen tegen de particuliere exploitatie van speelautomaten spelen daar een 
roll bij.107 Deze exploitatievorm sluit vanwege de winst voor ondernemers niet aan bij het alibi-
modell van de WOK. 

Maarr uiteindelijk leidt de wetswijziging van 1974 wel tot de reglementering van speel-
automaten.. W. du Chatinier (KVP) dringt hier bij de behandeling van de wetswijziging in de 
Tweedee Kamer op aan.108 Hij is van mening dat er op het gebied van de kansspelen 'geen ur-
genterr onderwerp is dan de speelautomaten'. Hij spreekt van een 'volledige chaos'. Speelau-
tomatenn zouden 'als paddestoelen uit de grond rijzen', en bijna overal zou 'uitbetaling van de 
verkregenn punten' plaatsvinden. Verder zou er 'geen enkele controle' zijn, wat weer aanleiding 
tott 'zwendel en duistere praktijken' zou geven. 

104.. De Gelderlander,  25 novembe r 1969. 
105.. De Telegraaf,  20 jul i 1967. 
106.. Voorlopi g verslag . Wijzigin g van de Wet op de Kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1971-1972, 
nr.5,15 . . 
107.. 'Memori e van Antwoord . Wijzigin g Wet op de Kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1971-1972, wet 
11.549,, nr.6,17 . 
108.. Du Chatinier , Wijzingin g van de wet op de kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1972-1973, 1300-
1301. . 
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Ookk de Vereniging Automatenhandel Nederland (VAN) dringt aan op een goede rege-
lingg voor speelautomaten. Deze nieuwe ondernemersorganisatie voor speelautomaten wordt 
beginn 1971 opgericht.109 Net als haar voorgangers beoogt ze een wettelijke regeling. Daar-
naastt stelt de VAN het vaak willekeurige en onbuigzame gemeentelijk beleid aan de orde, en 
dee 'malafide exploitanten die de branche als geheel in een kwaad daglicht stellen'. In 1978 zijn 
2599 van de naar schatting 450 automaatondernemers lid van deze vereniging. 

Inn een reportage uit 1973 in het weekblad Vrij Nederland over de wildgroei van speel-
automaten,, spreekt VAN-voorzitter S. Rouvoet zijn bezorgdheid uit.110 Hij vreest dat men door 
dee uitwassen 'alles zal verbieden, zoals met de drooglegging in Amerika. Wij zeggen daarom: 
beperken,, maar niet verbieden'. Kamerleden stellen vragen over deze reportage.111 Aanvanke-
lijkk vindt de automatenhandel weer weinig gehoor bij het bestuur en in de politiek. De motie 
vann Du Chatinier en de Kamervragen verschaffen de VAN weliswaar belangrijke politieke aan-
knopingspunten.. Maar de interdepartementale werkgroep die de automatenproblematiek be-
studeertt en in 1977 adviseert om een wettelijke regeling te ontwerpen voert geen overleg met 
dee VAN. Dat doet pas de ambtelijke Commissie-Van Tilburg (1978) die het wetsontwerp voor-
bereidt. . 

AfbeeldingAfbeelding 5.2: Links een afbeelding van een 'toonbankmodel' van een kansspelautomaat en rechts 
eeneen een afbeelding van een 'upright'. Het toonbankmodel is de Mills High Top van Mills Novelty 
CompanyCompany uit Chicago. Het model werd geproduceerd van 1947 tot 1963. Het is ook voor Nederlan-
ders,ders, die het ding de 'Hitop'noemden, een van de bekendste fruitmachines uit die tijd. De 'uphgt' is de 
BallyBally Circus-Circus van Bally Manufacturing Company uit eveneens Chicago. Het was een exclusie-
veve machine die in 1973 werd geïntroduceerd, ook in Nederland. 

109.. A. Zondag, Enige aspecten rondde speelautomaat, VAN, Beriicum, 1978. 
110.. 'One-Armed Bandits. De gokkasten worden steeds groter, de bedragen steeds grover1, Vrij Nederland, 22 de-
cemberr 1973. 
111.. Kamervragen van W. Scholten (CHU), 28 december 1973. 
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Dee automatenproblematiek waar de WOK een oplossing voor moet bieden wordt gedu-
rendee de jaren zeventig en tachtig omvangrijker en indringender. Dit komt door ontwikkelingen 
inn de automatentechnologie, door het oogluikend toestaan van het uitbetalen, door de snelle 
verspreidingg en door de opkomst van de speelhal. Plaatselijke overheden en justitie reageren 
opp deze commerciële tendens door een onderscheid te maken tussen te bestrijden en te ge-
dogenn gokautomaten. Deze strategie is vergelijkbaar met het bingo dat in deze liminele over-
gangsfasee blijft steken, en ook met de casino's waar het dilemma tussen bestrijden en toelaten 
wordtt opgelost met een overheidsmonopolie. 

Rondd 1970 vervangen de automaatondernemers in Nederland de dan nog veelal me-
chanischee toonbankmodellen door half-elektronische en later, rond 1978, door volledig elek-
tronischee vloerautomaten in kabinetkasten. Deze automaten hebben de vorm van een vertikale 
kastt die vanaf de vloer is opgebouwd. Dit zijn de zogeheten uprights, die tot de dominante 
standaardd voor kansspelautomaten worden (zie afbeelding 5.2)V2 Rond 1975 zouden er zo'n 
400 tot 50 duizend van deze automaten in Nederland staan, met als bekende merken Bally, Bell 
Fruitt en Aristocrat.113 Er ontstaat wildgroei. Dit komt door de uitbreiding van de markt in combi-
natiee met de onduidelijke voorschriften, de geringe controle en de verhevigde concurrentie. 
Automatenn worden op alle mogelijke plaatsen opgesteld. Malafide exploitanten zetten boven-
dienn de markt onder druk met 'zware', 'groffe' of 'opgevoerde' apparaten, die hoge inworpen en 
prijzenn hebben. De belastingdienst zou geen enkele belangstelling voor de opbrengsten tonen. 
Amsterdamm wordt omschreven als een 'vrijplaats', in 1973 bijvoorbeeld in Vrij Nederland en in 
19755 in Elseviers Magazine."4 Speelautomaten zouden in Amsterdam op grote schaal niet al-
leenn in de café's maar ook in snackbars, sigarenzaken, bij kruideniers, groenteboeren en in 
garagess staan. In veel gevallen zou er geen vergunning voor zijn afgegeven, zouden automa-
tenn in keukens, achteraf- en bovenkamers staan en zou het ook gaan om uitbetalende auto-
matenn met een inworp van minimaal een gulden en een jack-pot van 1500 of 2500 kwartjes. Er 
zoudenn horeca-ondememers zijn die wekelijks meer dan 1000 gulden aan deze automaten 
verdienen.. Er zouden ook mafiapraktijken plaatsvinden, waarbij café-bazen onder dwang au-
tomatenn beheren. In antwoord op een protestbrief van de VAN laat de burgemeester van Am-
sterdamm weten weinig aan deze situatie te kunnen doen. De snelle groei leidt in 1976 in Am-
sterdamm tot een serieus bericht over 'gokverslaving'. Na een reportage over dit onderwerp van 
'Omroepp Stad' meldt een vijftigtal jonge mensen van deze verslaving verlost te willen wor-
den.1155 VAN ondernemers omschrijven Rotterdam in die tijd als een ideale markt.116 De burge-
meesterr en de politie voeren daar strikte regels door, zoals de beperking tot twee automaten 
perr café, een kwartje per inworp en maximaal twintig te winnen vrije spelen. Hoewel ook in 
Rotterdamm het uitbetalen van vrije spelen niet te voorkomen blijkt, zou dit doorgaans toch be-
perktt blijven tot ten hoogste vijf gulden. 

Sommigee gemeenten waar speelautomaten lange tijd verboden waren laten speelau-
tomatenn op aandrang van de horeca weer toe, onder verwijzing naar de algemene groei en 

112.. Zie D.Pruis, 'Uprights. Kansspelautomaten', Algemeen Politieblad, 1973, 260-264; D. Pruis, 'Elektronische 
speelautomatenspeelautomaten in opmars', Algemeen Politieblad, 1979,236-239. 
113.. De Telegraaf, 17 mei 1975. 
114.. 'De illegale rage van de "eenarmige bandier, Elseviers Magazine, 26 juli 1975. 
115.. 'De terreur van de eenarmige bandiet', Elseviers Magazine, 31 januari 1976. 
116.. 'Overheid negeert tienduizenden gokautomaten', Elseviers Magazine, 31 januari 1976. 
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verspreidingg van de automatenmarkt.117 Deze tendens, waarin van de aanwezigheid van 
speelautomatenn een zelflegitimerend effect uitgaat, vindt een formele weerslag in de voor on-
dernemerss gunstige uitleg die de administratieve rechter aan de WOK geeft. Volgens een uit-
spraakk in 1977 van de Raad van State dienen burgemeesters bij de weigering van een ver-
gunningg voor speelautomaten welomschreven motieven aan te voeren.118 De Raad van State 
keurtt ongemotiveerde weigeringen af, evenals algemene (vooroordelen over speelautomaten, 
zoalss een vermeend gevaar voor de jeugd. 

Alhoewell de politie met enige regelmaat optreedt blijven zich misstanden voordoen. In 
19822 doet een ondernemer, de heer Krijnen, in de Volkskrant een boekje open over de be-
drijfstak.1199 Hij zegt dat het voor agressief optredende exploitanten niet ongewoon is om in ruil 
voorr het recht op exploitatie concurrenten af te troeven door horeca-ondernemers aanbiedin-
genn te doen van duizenden guldens of van vakantiereizen. Voor de gemeente Rijswijk is rond 
diee tijd sprake van 'goktoerisme'.120 Door de 'slappe voorschriften' zouden daar gokautomaten 
staann me\jack-pots tot 1600 gulden, die van heinde en verre spelers aantrekken. In 1984 wor-
den,den, hoofdzakelijk in Amsterdam, honderden uit Frankrijk afkomstige en daar verboden auto-
matenn gedumpt.121 De inleg kan op deze automaten, Ambassadeur geheten, worden opge-
voerdd tot ƒ2,50 per spel. 

Dee speelhallen, die voordien vrijwel uitsluitend in toeristenplaatsen te vinden zijn, ver-
breidenn zich gedurende de jaren zeventig eveneens. Deze concentraties van speelautomaten 
betekenenn een intensivering van de exploitatie die volgt op de ruimtelijke verspreiding. In de 
speelhallenn zijn aanvankelijk vooral flipperkasten en andere behendigheidsapparaten te vin-
den.. Later wordt het assortiment uitgebreid met rondom 1980 de eerste generatie video-
spellenn als Pong, Pac Man en Space Invaders, en met uprights die veelal in een apart cluster 
bijeenn staan.122 Het grote aantal vergunningaanvragen voor speelhallen noopt burgemeesters 
tott het instellen van een limiet. Zo neemt in Amsterdam na 1969, wanneer het beleid wordt ver-
ruimd,, het aantal speelhallen toe.123 Dat leidt tot een felle concurrentiestrijd. In 1976 bevriest de 
burgemeesterr van Amsterdam het aantal speelhallen en bindt hij dit aan een absoluut maxi-
mumm van 25. Hier wordt streng de hand aan gehouden. Dat blijkt wel uit de commotie die ont-
staatt als in 1981 de bekende Amsterdamse handelaar in dumpartikelen Loe Lap een vergun-
ningg krijgt om in zijn noodlijdende winkel aan de Reguliersbreestraat een speelhal te vesti-
gen.1244 De vergunning wordt buiten de procedures om en tegen het beleid in verleend door een 
bevriendee wethouder. 

Hett wetsontwerp dat in 1980 voor advies naar de Raad van State gaat biedt een pragmatische 
oplossingg voor de illegale markt van kansspelautomaten. De aandacht gaat, ook bij de behan-
delingg in 1982 in de Tweede Kamer, uit naar de technische en economische aspecten en naar 

117.. F. Kruisselbrink, Van speelautomaat tot gokautomaat', Algemeen Politieblad, 18 juni 1977. 
118.. Afdeling Rechtsspraak Raad van State, Weigering vergunning speelautomaaat, 9 september 1977, A.B. 1978, 
nr.318. . 
1199 de Volkskrant, 15 november 1982. 
120.. De Telegraaf, 25 februari 1983. 
121.. De Telegraaf, 14 februari 1984. 
122.. 'Het Atari-tijdperk', Intermediair, 19 november 1982; 'Gegok in de ruimte', de Volkskrant, 12 december 1981. 
123.. 'Mini-oorlog om speelballen', Nieuws van de dag, 26 september 1970. 
124.. Nieuws van de dag, 17 juli 1981; Middelburg (1988,72). 
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vragenn van haalbaarheid. Principiële bezwaren spelen nauwelijks een rol - ook niet ter over-
bruggingg van tegenstellingen, zoals bij de WOK van 1964 en 1974. In dit opzicht neemt het 
wetsvoorstell afstand van het alibimodel, dat immers uitgaat van een compromis met de tegen-
standers.. Desgevraagd stellen de verantwoordelijke bewindslieden: 

Off de overheid ethische bezwaren tegen het gokken heeft is naar ons oordeel niet doorslagge-
vend.. Het is de taak van de overheid regelend op te treden, waarbij als uitgangspunt geldt dat 
enerzijdss het automatenspel niet tot zodanige verliezen mag leiden dat zwakkere groepen in de 
samenlevingg worden benadeeld, terwijl anderzijds een redelijke exploitatie van speelautomaten 
mogelijkk moet worden gemaakt, ten einde een vlucht in de illegaliteit te voorkomen.125 

Err moet bovendien een 'redelijke mate van zekerheid' zijn over de naleving en handhaving van 
dee regeling. De nieuwe speelautomatentitel in de WOK bindt speelautomaten aan een landelij-
kee toelatings- en ondernemers aan een landelijke exploitatievergunning. Het IJkwezen, het la-
teree NMI (1990), zal speelautomaten gaan keuren. De WOK geeft aanwijzingen voor de toe-
gestanee aantallen en soorten automaten en voor de gelegenheden waar deze mogen staan. 
Voorr het opstellen van speelautomaten in horecagelegenheden is een aanwezigheidsvergun-
ningg van de burgemeester vereist. Vergunningen voor speelhallen kunnen alleen worden af-
gegevenn in gemeenten met een speciale speelhallenverordening. De speelautomaten in casi-
no's,, die van een zwaarder kaliber mogen zijn, worden van deze regeling uitgesloten.126 De 
wetgeverr vertrouwt ze geheel toe aan het ministerie van EZ en aan de wijsheid van de RvC. 

'Beschermingg van zwakkeren in de samenleving' is een algemeen uitgangspunt van de 
WOK.. De wetgever denkt daarbij echter nog niet zozeer aan een verslaving als aan het 'soci-
aall aanvaardbaar verlies'. Dit aanvaardbare verlies stelt zij vast op gemiddeld 50 gulden per 
uur.. Op dit bedrag komt men in navolging van de Duitse wetgever, die redeneert dat spelers 
niett meer dan 'de hoogte van hun uurloon' mogen verliezen. Voor de vaststelling van het ge-
middeldee verlies is de 'rendabele exploitatie' van even groot belang als de vermeende draag-
krachtt der spelers. Met het oog hierop zou speciaal 'een onderzoek zijn ingesteld' naar de ex-
ploitatiekostenn van enkele ondernemers.127 Uit deze wettelijke behandeling van spelers blijkt 
datt de wetgever weliswaar een financieel gevaar aan kansspelautomaten toeschrijft, maar nog 
niett het gevaar van een psychische verslaving. 

Datt de wetgeving vertraging oploopt, waardoor het tot 1986 duurt voordat de speelau-
tomatentitell aan de WOK wordt toegevoegd, komt niet doordat het wetsontwerp omstreden is. 
Hett wordt in het parlement juist breed gesteund. De vertraging ontstaat doordat het wetsont-
werpp meegenomen wordt in het onderzoek dat de Commissie-Geelhoed rond 1983 instelt naar 
dee mogelijkheden tot deregulering in Nederland.128 Deze commissie vindt het wetsontwerp te 
ingewikkeld,, te centralistisch en op sommige punten onduidelijk. 

125.. 'Nota naar aanleidin g van het eindverslag . Herzienin g van de Wet op de Kansspele n (speelautomaten)' , Han-
delingendelingen  der  Staten-Generaal,  1982-1983, wet 16481,3. 
126.. Brief  van de staatssecretari s van Economisch e Zaken en van Justitie , 'Herzienin g van de Wet op de kansspe -
lenn (speelautomaten)' , Handelingen  Tweede Kamer  der  Staten  Generaal,  16.481, nr.13,11 oktobe r 1982. 
127.. Staatssecretari s Van Zeil , 'Algemen e Beraadslagingen . Herzienin g wet op de Kansspele n (speelautomaten)' , 
HandelingenHandelingen  der  Staten-Generaal,  1981-1982, wet. 16.481,527. 
128.. Eindversla g van de commissi e deregulering , Handelingen  Tweede Kamer  der  Staten  Generaal,  1983-1984, 
17.931,, nr.9. 
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5.44 Beperkinge n 

Tott zover zijn in dit hoofdstuk, in onderlinge vergelijking, de achtergronden en de legalisering 
vann het kienen en bingo, de casino's en de speelautomaten besproken. Deze spelvormen 
wordenn alle onder verwijzing naar het alibimodel van de WOK toegestaan. Wel zijn er grote 
verschillenn in de materiële inhoud van de wet. De wettelijke vorm van het kienen en bingo ver-
wijstt nog sterk naar het verbodsmodel, die van de casino's sluit nauw aan op het alibimodel en 
diee van de speelautomaten loopt vooruit op het risicomodel. Deze verschillen ontstaan doordat 
dee wetgever bij de formulering van specifieke voorschriften aansluiting zoekt bij belangengroe-
peringenn en bij de bestaande, nog illegale, markt van het spel. In dit opzicht heeft de wetge-
vingg een conservatieve werking: de wet formaliseert sociale ongelijkheden. Er blijkt ook duide-
lijkk uit dat de wetgever niet alleen een wettelijke vorm aan een spelmarkt oplegt, maar dat de 
wetgevingg evenzeer een gevolg is van bestaande (illegale) marktsituaties. 
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FiguurFiguur 5.1: Typologie van wettelijke exploitatievormen, in de context van het overko-
epelendepelend alibimodel van de WOK. 

Inn de context van het alibimodel worden er bij de legalisering van spelvormen nog prin-
cipiëlee beperkingen aan de exploitatie opgelegd. Figuur 5.1 geeft een typologie van de wettelij-
kee exploitatievormen, gebaseerd op enerzijds de strategie om de opbrengsten al dan niet ten 
goedee te laten komen aan externe (goede) doelen en anderzijds de strategie om al dan niet 
eenn particuliere exploitatie toe te staan. Beide strategieën zijn bedoeld om het winststreven 
vann organisatoren te temperen en de marktomvang te beperken. In het schema is aangegeven 
datt het alibimodei zich richt op een beperking van de markt. Daarmee valt het alibimodei te 
markerenn ten opzichte van enerzijds het risicomodel, dat samengaat met een overvloedige 
markt,, en anderzijds het verbodsmodel, dat schaarste tot gevolg heeft. Naast de in dit hoofd-
stukk uitgewerkte voorbeelden van het kienen en bingo, de casino's en de speelautomaten die-
nenn de in hoofdstuk 4 besproken totalisators en loterijen in figuur 5.1 als voorbeeld van de toe-
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passingg van het alibimodel op een markt van particuliere spelorganisaties die fondsen genere-
renn voor sport- en welzijnsinstellingen. 

Hett streven van de wetgever is om minimaal toe te geven aan een maatschappelijk 
aanvaardbaarr gevonden exploitatie van kansspelen. Dit betekent niet alleen dat de exploitatie 
onderr beperkende voorwaarden wordt toegestaan, de beperkingen impliceren ook een 'kunst-
matige'' schaarste aan kansspelen. Hierdoor ontstaat er buiten de legale kansspelsector be-
trekkelijkk veel ruimte voor criminele en illegale parallelmarkten. De groei en het gedogen van 
illegalee markten is een van de belangrijkste consequenties van het alibimodel. Tegelijkertijd 
vormtt in het alibimodel het bestaan van een illegale markt de belangrijkste aanleiding voor le-
galisaties.. Naarmate commerciële spelexploitaties meer aanvaardbaar gevonden worden en 
dee illegale markten groeien neemt volgens de logica van het alibimodel de kans op legalisering 
toe.. Dit kan zover gaan dat er na de 'laatste' legalisatie vrijwel geen sprake van wettelijke be-
perkingenn meer is. Op de speelautomatenmarkt is dit feitelijk het geval. Bij de legalisering van 
dezee markt is er een grote overeenstemming over de toelaatbaarheid van het spel, wordt de 
particulieree winst voor ondernemers toegestaan en stelt alleen nog het financiële verlies van 
spelerss grenzen aan de exploitatie. 

Hett alibimodel gaat zo samen met een brede schakering van exploitatiestijlen, varië-
rendd van een bijna verbod tot een bijna vrijheid. Deze schakering tekent zich binnen de kans-
spelsectorr niet alleen af tussen de verschillende speltypen, maar ontwikkelt zich ook in de tijd. 
Dee dynamiek van legaliteit en illegaliteit heeft in de praktijk eerder een vertraging van de groei 
dann een beperking van de markt tot gevolg. De sociale functie van het alibimodel lijkt, para-
doxaal,, eerder in de uitbreiding dan in de beperking van de markt te schuilen. Net zoals het 
verbodsmodell een grondslag oplevert voor de legalisering van als betrekkelijk onschuldig be-
schouwdee kansspelen (zie hoofdstuk 4), lijkt het alibimodel hier een uitgangspunt op te leveren 
voorr de uitbreiding van de markt met als betrekkelijk zuiver beschouwde vormen van particulie-
ree exploitatie. Dit is ook een feitelijk gevolg van de legaliseringen, zo zal blijken in het vervolg 
vann de analyse. Ook voor de interpretatie van het alibimodel is het dus belangrijk om een 
nauwkeurigg onderzoek van de motieven voor beperkende maatregelen te paren aan de gevol-
genn van die beperkingen (zie figuur 1.1). Pas dan valt goed in te zien dat het alibimodel is ge-
richtricht op een zuivering van de spelexploitatie. 

Naa de legalisering geven de verschillen in de wettelijke exploitatievormen aanleiding tot 
uiteenlopendee 'problematiseringsvormen' bij de handhaving van de voorschriften. Bij het kie-
nenn en bingo is dat de commercialisering, bij de casino's de (exploitatie)criminaliteit en illega-
liteitt en bij de speelautomaten de gokverslaving. Hoe deze problematieken zich achtereenvol-
genss aftekenen - en het alibimodel ondergraven - is het onderwerp van het vervolg van dit 
hoofdstuk. . 

5.55 Problematiseringe n 

5.5.15.5.1 Bingo  en commercialisering 
Mett het oog op de wijziging van de WOK in 1974 nemen politie en justitie in Zuid-Limburg zich 
voorr om aan het bedrijfsmatig kienen een einde te maken. Maar dit voornemen kunnen zij niet 
waarmaken.. Integendeel, de ontwikkeling gaat tegen het justitiële beleid in. Politie en justitie 
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tolererenn al snel halfberoepsmatige organisatoren, die aan de organistie van het spel zo'n 
beetjee een dagtaak hebben en die aan de 'onkostenvergoedingen' een inkomen overhouden. 
Inn de bestrijding verschuift het accent naar de uitwassen. De openbare exploitatie van dit spel 
verspreidtt zich over het hele land, boven de grote rivieren wordt het spel daarbij vrijwel uitslui-
tendd aangeduid als bingo. De problematiek van het kienen en bingo wordt van een regionaal 
tott een nationaal verschijnsel. Tijdens het verspreidingsproces komt het spel regelmatig in het 
nieuws.. Dat gebeurt steeds naar aanleiding van politieoptreden en van concurrentieconflicten 
tussenn organisatoren onderling. Vaak gaat dat ook direct samen. De concurrentie drijft het prij-
zengeldd op en doet de opbrengst voor de verenigingen teruglopen. Sommige gemeenten bin-
denn het aantal te organiseren kienbijeenkomsten daarom aan een maximum per vereniging, 
vann bijvoorbeeld vier per jaar zoals in 1977 te Geleen. Maar de Raad van State verklaart dit in 
strijdd met de bedoeling van de wetgever.129 Toezicht houden is de belangrijkste taak van B en 
W,, niet het stellen van regels. 

Ookk in de Randstad Holland wordt het bingo populair. Het raakt daar bovendien sterker 
dann in de rest van het land vercommercialiseerd. Reeds in de jaren zestig zou het bingo daar 
commercieell zijn geëxploiteerd. De Haagse politie kant zich bijvoorbeeld in 1967 tegen de in-
troductiee van het zogeheten 'volksbingo', dat zich van het gewone bingo zou onderscheiden 
doorr de toevoeging van een 'behendigheidsfactorV30 In Rotterdam stijgt het aantal geregi-
streerdee bingobijeenkomsten tussen 1977 en 1983 explosief van minder dan 150 tot meer dan 
24000 per jaar. In 1982 stelt de Rotterdamse brigadier van politie H. Wander in het Algemeen 
PolitiebladPolitieblad de commercialisering aan de orde.131 Hij spreek van 'een keihard miljoenenbedrijf 
enn schat de jaaromzet in Rotterdam, op basis van de omzet van een groothandel in bingo-
artikelen,, op vijftien miljoen gulden. Hij constateert dat veel verenigingen zich niet aan de mel-
dingsplichtt houden, dat het wettelijk maximaal toegestane bedrag aan prijzen van 1500 gulden 
perr bijeenkomst vaak ver wordt overschreden, dat exploitanten en zaalhouders er fors aan 
verdienenn en dat ook de 'harde gokwereld' bij de organisatie betrokken is. Hij pleit voor een le-
galee vorm van commercieel bingo naar Engels voorbeeld op basis van vergunningen, opdat 
eenn betere controle mogelijk wordt. Naar aanleiding van dit bericht worden in de Tweede Ka-
merr vragen gesteld en inventariseert de Staatssecretaris van Justitie de problematiek.132 Hij 
concludeertt dat er 'geen aanwijzingen zijn voor een betrokkenheid van de harde gokwereld', 
datt voor Rotterdam 'harde gegevens ontbreken' en dat 'de huidige praktijk vooralsnog geen 
redenn tot ernstige ongerustheid geeft'. In steden als Utrecht, Eindhoven en 's-Hertogenbosch 
zoudenn de jaaromzetten achtereenvolgens drie, anderhalf en één miljoen gulden bedragen. 
Overigenss neemt de Staatssecretaris het bericht van de hoofdofficier van justitie te Amsterdam 
niett mee bij de beantwoording van de kamervragen. Die hoofdofficier heeft laten weten dat de 
bingo-organisatorenn in Amsterdam slechts een fractie van het werkelijke aantal 'bingo-akties' 

129.. Nederlandse Jurisprudentie. Administratiefrechtelijke beslissingen, 1980, No.75, 181-183. Voor het organiseren 
vann kien en bingobijeenkomsten is slechts een meldingsplicht en geen vergunning vereist. Over de vraag of ge-
meentenn het aantal kienavonden mogen beperken ontstaat verwarring als de Minister van Binnenlandse zaken deze 
mogelijkheidd in 1974 suggereert in een brief aan de gemeentebesturen naar aanleiding van de gewijzigde WOK. Zie 
LM.. van Laar, 'Kien op kienen', Tijdschrift voor Openbaar bestuur, 15 februari 1977,86-87. 
130.. Nieuws van de Dag, 4 februari 1967. 

131.. H. Wander, 'Bingo van onschuldig volksvermaak naar keihard miljoenenbedrijf, Algemeen politieblad, 26 juni 

1982,287-290. . 
132.. Vragen Schutte (GPV), Handelingen der ^aten-Generaal, 1982-1983, 87-88. 
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bijj de politie aanmelden, dat de omzetten waarschijnlijk niet voor die te Rotterdam onderdoen, 
datt Amsterdam geen specifieke bingovoorschriften kent en dat 'wie de problemen kent waar-
meee de politie in Amsterdam worstelt zal begrijpen dat deze problematiek wel de aandacht 
maarr geen hoge prioriteit heeft.'133 De Staatssecretaris doet het justitiële inzicht in de proble-
matiekk dus gunstiger voorkomen dan het werkelijk is. Toch geeft hij wel toe dat de praktijk zich 
'dreigtt te verwijderen van het folkloristisch sociaal gebeuren' dat de wetgever voor ogen heeft, 
datt er in sommige gebieden 'bingomasters' actief zijn en dat meer eenheid in de gemeentelijke 
voorschriftenn wenselijk is. Hij stelt een advieswerkgroep in om eventuele maatregelen voor te 
bereiden.. Deze werkgroep concludeert 'dat de huidige voorschriften niet meer van deze tijd 
zijnn en dat handhaving slechts ten koste van veel inspanning te realiseren is'.134 Er zouden 
voorschriftenn moeten komen waardoor 'een zekere commerciële exploitatie onder controle van 
dee overheid' mogelijk wordt. Vooral de Rotterdamse politie dringt hier op aan. Rotterdam ge-
doogtt wel een commerciële exploitatie van het bingo. Het marktmechanisme zou daar de ma-
lafidee praktijken terugdringen en zou de controlelast van de politie verlichten. 

Tochh komt het niet tot een landelijke beleidswijziging. Dit komt door de lage prioriteit en 
doordatt bestuurders in de zuidelijke en oostelijke provincies tegen de Randstedelijke commer-
cialiseringg zijn. Het arrondissementsparket van Den Bosch is hier bijvoorbeeld op tegen omdat 
'ditt een ongebreidelde en niet te controleren commercialisering van het kienen tot gevolg zal 
hebben,, die het einde van het "kienen als oorspronkelijk volksvermaak" betekent'.135 Het OM te 
Denn Bosch sluit zich aan bij een beoordeling uit 1980 die het Ministerie van Justitie maakt over 
dee problematiek in de zuidelijke provincies, naar aanleiding van een klacht van een caféhou-
der.1388 Op het ministerie vermoedt men dat de 'chaotische praktijk rond het kienspel' vooral 
'doorr een gebrek aan controle' in de hand is gewerkt. In de zuidelijke provincies richt het be-
stuurr zich op het bestrijden van excessen en op de uniformering van de gemeentelijke regelin-
gen.. Een Bossche officier van Justitie stelt in 1988 in de Nieuwe Revu dat 'wie grof wil kienen 
dann maar naar Rotterdam moet gaan'.137 

Inn 1985 wordt geraamd dat er in Nederland voor ruim 400 miljoen gulden in de bingo's 
zouu worden omgezet.138 Vrijwel overal worstelt men met het probleem van de 'kienmasters', 
watt veelal tot uiting komt in het voorschrift dat op een kienbijeenkomst tenmiste één bestuurs-
lidd van de organiserende vereniging aanwezig dient te zijn. Maar niet alle gemeenten kennen 
bingo-- of kienvoorschriften. En als die er zijn lopen de voorschriften soms sterk uiteen. Zo vari-
eertt het percentage van de inleg dat aan een vereniging ten goede moet komen van 
200 procent in Rotterdam tot 60 procent in Nijmegen, Enschede en Den Haag. Steden als 
Utrecht,, Breda en Arnhem nemen met 40 procent tussenposities in. Een nieuw verschijnsel is 
dee 'radio-bingo'. Radiopiraten verzorgen bingoprogramma's en onderhouden een netwerk voor 
dee verkoop van bingokaarten; in 1988 rolt de Haagse politie twee van deze 'bingozenders' 

133.. Hoofdofficie r van Justitie . Arrondissementsparke t te Amsterdam , Brief,  23 augustu s 1982. 
134.. Werkgroe p klein e kansspelen , Verslag  uit  het dossier  gemeentepolitie  Rotterdam,  3 septembe r 1985. 
135.. Officie r van Justiti e 's-Hertogenbosch , Brief,  21 maart 1984. 
136.. T.M. Schalken , Notitie  betreffende  het  kienen.  Ministeri e van Justitie , 30 januar i 1980. 
137.. 'Bingo' , Nieuwe  Revu,  29 septembe r 1988. 
138.. Zie Kingma , 1988. Het gaat hier om een inventarisati e uit 1985 onder twaal f steden versprei d over het land ten 
behoev ee van het landelijk e politie-overle g van 'bijzonder e wetten' . De ramin g is gebaseer d op de omzette n van de 
grootst ee importeur s van bingo-attributen . 
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AfbeeldingAfbeelding 5.3: Cartoon van Jos Collignon in de Volkskrant (12 april 1989). De cartoon wordt 
afgedruktafgedrukt bij mijn commentaar op het voornemen van het Openbaar Ministerie om de Rotter-
damsedamse bingohuizen te sluiten. 

op.1399 Nieuw in Nederland zijn ook de 'bingo-automaten' waarop spelers in een Rotterdams 
bingohuiss een uur voor en na een bingosessie kunnen spelen. De belangrijkste vernieuwing is 
evenwell de 'prijsvraagbingo', ook wel 'superbingo' en 'superkien' genoemd. Met de prijsvragen 
kann het wettelijk maximum voor bingoprijzen ruim worden overschreden. Bij een prijsvraagbin-
goo betalen de deelnemers een entreegeld. Alleen de winnaars van enkele speciale bingoron-
denn mogen aan de prijsvragen meedoen. De prijzen bij deze prijsvragen kunnen oplopen tot 
25000 gulden en worden betaald uit de entreegelden. In Rotterdam zou in 1985 op deze manier 
hett totale prijzengeld op sommige bingobijeenkomsten oplopen tot 8000 gulden. De prijs-
vraagconstructiee schept een onduidelijkheid over de status van het bingo: de strategie van de 
prijsvraagg heeft een vergelijkbare ontwijkingsfunctie als die van de behendigheid bij de casi-
no'ss of de speelautomaten. Met deze strategieën proberen organisatoren de bovengrens van 
dee wet op te rekken. 

Speelsterss trekken soms daadwerkelijk over grote afstanden naar Rotterdam. Het bus-
vervoerr is veelal door de bingo-ondernemers geregeld. De Volkskrant wijdt hier onder meer 
eenn reportage aan. In het voorjaar van 1989 wijdt deze krant verder een reportage aan het 
voornemenn van het OM om de commerciële Rotterdamse bingohuizen te sluiten (zie afbeel-

139.. Het Parool, 5 juli 1988. 
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dingding 5.3).™ Dit voornemen staat in verband met de spectaculaire moord op de Rotterdamse 
bingobaass Bestebreurtje. Op klaarlichte dag schiet een motorrijder hem in zijn Mercedes voor 
eenn stoplicht dood. Bestebreurtje zou door zijn bingohal in Wateringen in conflict zijn gekomen 
mett het Haagse illegale gokcircuit. 

Enkelee Rotterdamse exploitanten richten rond die tijd de Vereniging Voor Bingo-
Exploitantenn (WBE) op. Zij hebben de zeven grootste bingohuizen van de stad met over 1988 
eenn gezamenlijke omzet van ruim 30 miljoen gulden. De WBE ijvert voor de legalisering van 
hett commerciële bingo in Nederland. Ter onderbouwing van dit standpunt laat de WBE onder 
meerr een marktonderzoek instellen, samen met de Vereniging Humanitas die als het goed 
doell mede van het bingo profiteert.141 In het rapport komt naar voren dat zo'n 2 procent van de 
volwassenn bevolking regelmatig 'bingo om geld' speelt, en dat het bingo vooral als een 'gezel-
ligee bezigheid' en 'nauwelijks als gokken' gezien wordt. 

Hett commerciële bingo is in Rotterdam mogelijk door het gedogen van de prijsvraag-
constructiee en het relatief lage percentage voor goede doelen. In samenhang hiermee verster-
kenn gevestigde concerns, die brood zien in de exploitatie van het bingo naar Engels voorbeeld, 
dee commerciële tendens. De METRO bioscoop in Rotterdam is een van de eerste gelegenhe-
denn waar in 1982 op grote schaal professionele bingo-avonden plaatsvinden; de organisatie is 
voorr 2000 gulden per keer uitbesteed aan de firma HB namens de Stichting 'Eerste hulp bij 
Hartstoringen'.1422 Tuchinsky Theaters BV begint terzelfdertijd met bingo in de Rotterdamse 
CORSOO bioscoop. Deze onderneming verkent de bingomarkt intensief en start in 1982 in Am-
sterdamm met het bingo in het Rembrandt theater. Maar in Amsterdam wrodt enkele maanden 
eerderr al commercieel bingo georganiseerd in Club 26.143 Dit casino is eigendom van de be-
kendee gok- en sexmagnaat Maurits de Vries. In een volgende paragraaf komt dit casino uit-
voerigerr ter sprake. De Amsterdamse politie spreekt van 'wildgroei waarvan handige mensen 
gebruikk maken'. Het goed georganiseerde en controleerbare initiatief van Tuchinsky juicht de 
politiee toe. Een bingodeskundige van de Britse Rank Organisation, die Tuchinsky adviseert, 
heeftt echter twijfels over de negatieve Nederlandse benadering van het commerciële bingo.144 

Naa een jaar moet Tuchinsky de Amsterdamse bingo-activiteit, inmiddels overgebracht naar de 
Roxy-bioscoop,, staken.145 Met de illegale bingogelegenheden valt onmogelijk te concurreren. 
Nadatt in 1983 ook de illegale gokmarkt terugloopt, onder meer door een brand in Club 26, 
geeftt de Amsterdamse politie aan het bingo geen prioriteit meer. Maar rond 1990 doet zich een 
verhardingg van het Amsterdamse bingocircuit voor.148 Het prijzengeld loopt in enkele gevallen 
opp tot 25.000 gulden, een zaal voor 650 personen blijkt te klein en enkele organisatoren ma-
kenn elkaar openlijk verdacht en uiten bedreigen. In plaats van prijsafspraken te maken verkla-
renn zij zich bereid grote verliezen te nemen om de concurrent uit te schakelen. Als nieuwigheid 

140.. de Volkskrant,  1 apri l 1989; S. Kingma , Verbo d bing o uitin g gemakzuch t en willekeur* , de Volkskrant, 
122 apri l 1989. 
141.. A. van Bochove , H.P.M. Mutsaers , Commerciële  bingo:  Gezellig  tijdverdrijf  of  riskant  kansspel?.  Research voor 
Beleid ,, Leiden , 1989. 
142.. Rotterdams  Nieuwsblad,  21 augustu s 1982. 
143.. Het Parool,  17 jul i 1982. 
144.. Het Parool,  21 jul i 1982. 
145.. Het Parool,  17 jun i 1983. 
146.. 'Prijzenoorlo g tusse n bingobazen' . Het Parool,  12 met 1990. 
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iss in een bingogelegenheid een lucratief Rad van Avontuur aanwezig. De spelers worden met 
bussenn aangevoerd uit Alkmaar, Hilversum, Utrecht, Amersfoort, Den Haag en Rotterdam. De 
politiee stelt een 'vooronderzoek' in. Zij wil geen 'Rotterdamse toestanden'. Maar in Amsterdam 
wordenn geen Rotterdamse maatregelen getroffen want in 1995 floreren, afgaande op een re-
portagee in Het Parool, de Amsterdamse bingo's als nooit tevoren en lijken de gemoederen be-
daard.1477 Een woordvoerder van de politie stelt dat dit volgens de wet 'natuurlijk verboden' is. 
Dee politie tolereert het commerciële bingo 'zolang zich geen uitwassen voordoen'. 

Dee populariteit en gevestigde positie van het bingo komt in de jaren negentig naar vo-
renn in reportages die plaatselijke, regionale en ook landelijke dagbladen aan het bingo wij-
den.1488 De teneur van de berichtgeving is steeds dezelfde. Luchtige reportages stellen het bin-
goo aan de orde in de context van een rage, kneuterigheid, profiterende verenigingen, fraude-
rendee bingobazen, en pretentieloos vermaak van bejaarden en verslaafde huisvrouwen. De 
beperkendee voorschriften en het politieoptreden worden in deze berichten niet uitsluitend gele-
gitimeerdd met het verbod op de commercie, maar aanvullend ook door te wijzen op het versla-
vingsgevaar.. 'Gezinnen dreigen door dit spel uit elkaar gescheurd te worden', stelt bijvoorbeeld 
eenn gemeentebestuurder ter legitimering van een politie-ingrijpen in Zuidoost-Groningen.149 

Daarr duikt het spel in de winter van 1987 op en trekt het door de onderlinge concurrentie van 
exploitantenn de aandacht. 

Dee BRT presenteert de bingoproblematiek in 1991 bijzonder integer en indringend in 
eenn televisiereportage.190 Aanleiding tot de reportage is het kienverbod dat de Belgische Mi-
nisterr van Binnenlandse Zaken uitvaardigt in reactie op misstanden bij de exploitatie. Spelers 
enn organisatoren ervaren dit besluit als dramatisch en onrechtvaardig. Veel speelsters blijken 
dee grens over te trekken om in Nederland te kienen. Aan het woord komt de eigenaresse van 
eenn Belgisch café. Geëmotioneerd vertelt zij de burgemeester letterlijk op haar knieën te heb-
benn gesmeekt om met het kienen door te mogen gaan. Zij is met de organisatie van het kienen 
begonnenn om aan het noodleidende café een nieuwe bestaansbasis te verschaffen en heeft 
daartoee fors geïnvesteerd in de café-inrichting. Zij durfde de speelsters het slechte nieuws over 
dee sluiting nauwelijks te vertellen. Wekelijks brengt zij nu een groepje speelsters met een busje 
naarr Nederland om te kienen. Bij een speelster lopen de tranen over de wangen als ze veront-
waardigdd zegt: 'de groten mogen alles en de kleinen mogen niks. Wat kan het scheien als je 
eenn keer komt kienen op een week'. Volgens een serveerster heeft de minister 'veel aan al-
leenstaandee mensen ontnomen'. 

Zogenoemdee 'kienpromotoren' zijn verantwoordelijk voor de commerciële exploitatie 
diee ook in België verboden is. Net als in Nederland mag men dit spel in België uitsluitend in het 
belangg van verenigingen organiseren. Een van de 'promotoren' vertelt voor het kienen speciaal 
eenn zaal te hebben gebouwd waar zes keer per week gemiddeld 600 tot 700 mensen kienen. 
Verenigingenn besteden de organisatie van het spel uit aan deze promotor, tegen een vergoe-
dingg van ongeveer 10.000 BFR (» 500 gulden). Volgens hem is het kienen uit de hand gelopen 
omdatt er nauwelijks toezicht van de overheid is. Daardoor neemt in een felle concurrentiestrijd 
hett te winnen prijzengeld almaar toe tot wel 120 of 150 duizend BFR (« 6000 of 7500 gulden) 

147.. Het Parool, 2 september 1995. 
148.. Zie NRC-Handelsblad, 6 augustus 1991; De Telegraaf, 12 december 1992; Trouw, 2 januari 1993. 
149.. Nieuwsblad van het Noorden, 9 januari 1988. 
150.. 'Het ei van christoffels', BRT, 6 januari 1991; Vgl. De Limburger, 26 maart 1988. 



HETT ALIBI 15§ 

perr avond. In de reportage komt voorts een burgemeester aan het woord die de organisatie 
vann het kienen letterlijk met de 'mafia' vergelijkt en de speelsters met 'verslaafden'. Maar de 
meningenn zijn verdeeld want een andere burgemeester verleent opnieuw een kienvergunning. 
Hijj doet dit om een procedure bij de Raad van State uit te lokken, omdat 'het al jarenlang een 
volksvermaakk is voor jongere en ook oudere dames'. 

Samenn met de speelsters bezoekt het Belgische reportageteam diverse Nederlandse 
kiengelegenheden.. Hoezeer het kienen in een criminele sfeer wordt getrokken blijkt als organi-
satorenn het filmen hardhandig beletten en een informant onherkenbaar in beeld komt om te 
vertellenn dat er op een Zuid-Limburgse kienavond 20.000 gulden omgezet kan worden. In 
Helmondd betreden de verslaggevers de kienzaal met een verborgen camera. Helmond heeft 
middenn jaren tachtig al de reputatie van een 'Las Vegas voor kienend Nederland'.1S1 Van de 
circaa 750 aanwezigen in de kienzaal blijkt ongeveer een kwart afkomstig uit België. Als een 
verslaggeverr na afloop bij de autobus vraagt wat ze in Helmond hebben gedaan, geven de 
speelsterss ontwijkende antwoorden als 'koffieklets houden' en 'op bezoek geweest bij m'n 
zuster*. . 

Relativerin g g 
Naastt deze realistische en problematiserende benadering die in de media overheerst, komt 
hett bingo in de jaren negentig ook nog op een nieuwe en ironische manier naar voren. Bij-
voorbeeldd in het absurdistische toneelstuk Bingo van de Gebroeders Flint dat in de zomer van 
19955 in Nederlandse theaters te zien is. De Gebroeders Flint behandelen het bingo als een 
stabiell element in een chaotische wereld. Een soortgelijke benadering spreekt uit een reporta-
gee van de entertainer Paul de Leeuw als die in 1993 enthousiast verslag doet van een Butter-
fahrt.™fahrt.™ Op een troosteloze winterdag vertrekt De Leeuw in alle vroegte met een touringcar uit 
Amsterdam.. Na een reis door de Flevopolders en een bezoek aan de zeehondencreche te 
Pieterburenn stapt hij met zijn reisgenoten in Delfzijl op een boot. Voordat ze daar belastingvrij 
sterkee drank en sigaretten in kunnen kopen worden ze met het bingospel beziggehouden. 
Dee Leeuw speelt vrolijk mee en probeert op allerhande manieren een feestelijke stemming te 
scheppen.. Ook een berichtje uit 1996 over een opleving van het bingo in New York getuigt van 
eenn ironische blik op het bingo.153 Het spel zou met succes zijn geïntroduceerd in het Mexi-
caanss restaurant Tortilla Flats in de trendy wijk Greenwich Village en daar op een weinig seri-
euzee manier worden gespeeld. Een speler noemt het spel 'zo uncool dat het weer cool wordt'. 

Dezee ironische benadering komt voort uit een culturele stroming die wel met de term 
campcamp wordt aangeduid.154 Deze term geeft uitdrukking aan de elitaire waardering voor preten-
tielooss vermaak. In het midden blijft of de spelers het bingo serieus nemen dan wel bespotten. 
Dee betekenis die het spel voor de oorspronkelijke spelers heeft wordt in een parodie onderge-
schiktt aan een nieuw 'postmodern' betekeniskader; het spel is hoofdzakelijk in de vorm van de 
verwijzingg aanwezig. Hetzelfde principe is ook wel in verband gebracht met de 'opwaardering' 
vann het Nederlandstalige levenslied in de jaren tachtig. Bij de afgeleide en ironische waarde-

151.. dé Volkskrant,  28 januar i 1985. 
152.. 'De Leeuw is Los' , VARA,  28 februari  1993. 
153.. de Volkskrant,  17 mei 1996. 
154.. J. de Mul omschrijf t camp als 'de emancipati e van het valse sentimen t en van de wansmaa k tot het summu m 
vann verfijn d genoegen ' (de Volkskrant,  1 decembe r 1994). 
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ringg van het bingo gaat het om een randverschijnsel dat niet direct aanleiding tot een grote po-
pulariteitt van het bingo in de hogere regionen van de samenleving geeft. Wel kan deze hou-
dingg een positieve tolerantie en een minder gemakzuchtige veroordeling van het bingo bevor-
deren. . 

Watt in ieder geval moet worden benadrukt is dat de problematiseringsvorm, die per 
definitiee de aandacht trekt en zeer bepalend is voor het beleid, slechts een van meerdere uitin-
genn van het kien- en bingospel is. Het spel kan, zoals in het verhaal over de oorsprong is op-
gemerkt,, in de meest uiteenlopende gezelschapsverbanden worden beoefend. Het is bijvoor-
beeldd ook populair als onderdeel van recreatieprogramma's op campings, in verzorgingshui-
zen,, op verjaardagspartijen en personeelsfeestjes. Elma Verhey en Gerard van Westerloo 
schetsenn in de reportage 'De vlucht in de stacaravan' (1984) het leven op camping Bruggenhof 
alss het luxe-ideaal van autochtone bewoners uit de armere stadswijken van Rotterdam en Den 
Haag.1655 Verhey en Westerloo vragen begrip, een neutrale tolerantie, voor de cultuur van deze 
mensen.. Hun ideaal bestaat uit de sterk vereenvoudigde en probleemloze minisamenleving 
vann de stacaravan en de camping. De activiteiten zijn gericht op ontspanning, georganiseerde 
recreatiee en consumptief vermaak. Het bingo is daarbij een belangrijk wekelijks hoogtepunt. 
Hett vakantievermaak valt zo te begrijpen als een voortzetting en uitvergroting van het alle-
daagsee (bingo)vermaak uit de thuisomgeving. 

Hett bingo kan worden gespeeld via nagenoeg ieder medium - radio, televisie, dag- en 
weekbladen,, telefoon, computer of automaat. Holland Casino introduceert, zeer saillant, het 
bingoo niet alleen in de vorm van enkelvoudige automaten maar in 1990 ook als een systeem 
vann gekoppelde automaten. Zo blijkt in Nederland opeens een legale commerciële variant van 
bingoo mogelijk, als Holland Casino dit elektronische bingo in 1997 vervangt door een gezel-
schapsspell met een echte spelleider. Holland Casino experimenteert dan tevens met een jaar-
lijkss 'bingotoemooi', met een hoofdprijs van 25.000 gulden. 

Hett  bingocircui t 
Hett commerciële spanningsveld wordt in het bingobeleid vaak aangeduid als het 'bedrijfsmati-
ge'' versus het 'folkloristische' of het 'gezelligheidsbingo'. Deze paragraaf ging over de landelij-
kee problematisering van het bedrijfsmatige bingo. We hebben gezien dat daarbij in het beleid 
eenn nieuwe scheidslijn wordt doorgevoerd. Dat is de scheidslijn tussen te gedogen en te be-
strijdenn vormen van commercie. Zodoende wordt in de praktijk een verdergaande vorm van 
commerciee geaccepteerd dan wettelijk strikt genomen is toegestaan. 

Vierr organisatievormen van het kienen en bingo heb ik systematisch en in detail be-
schrevenn in Vroeger gingen alleen de mannen op stap (1988), een omvattende studie van het 
kien-- en bingospel.156 In toenemende mate van verzelfstandiging gaat het om het 'besloten' 
kienenn en bingo, de 'onproblematisch' openbare vorm die wordt gedoogd, de 'problematisch' 
bedrijfsmatigee vorm die wordt bestreden en het zuiver 'commerciële' bingohuis dat verboden 
is.. Het begrip 'circuit' heb ik gebruikt om de verbanden tussen deze organisatievormen aan te 
geven.. Enerzijds benadrukte ik met dit begrip de onderlinge verwevenheid van de organisatio-

n s .. E. Vertiey, G. van Westerloo, 'De vlucht in de stacaravan', in: Ons soort mensen. Portret van de ruggegraat van 

Nederland,Nederland, Raamgracht, Amsterdam, 1984. 

156.. S. Kingma, Vroeger gingen alleen de mannen op stap. Het bingocircuit (...), Doctoraalscriptie, Landbouwuniver-

siteitt Wagenirtgen, 1988. 
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vormenn in plaatselijke en regionale bingonetwerken. De uiteenlopende organisatievormen 
kunnenn tot op zekere hoogte naast elkaar bestaan en veronderstellen elkaar. Anderzijds heb ik 
mett dit begrip de verwevenheid van bingogelegenheden met netwerken van organisatoren, 
ambtenarenn en spelers benadrukt. Zo beschouwd valt onder meer inzichtelijk te maken dat (de 
samenstellingg van) een bepaald historisch gegroeid circuit, dat een relatieve autonomie en dus 
eenn eigen dynamiek heeft, zich weliswaar in enige mate laat (ver)vormen, maar nooit tot een 
ondubbelzinnigg organisatieverband te herleiden is. De overgang van een informeel economi-
schee exploitatie, dat wil zeggen een door het verenigingsleven georganiseerde of gedeeltelijk 
illegalee exploitatie, naar een ondernemingsgewijze exploitatie is zelden volledig en vaak om-
streden.. Hetzelfde kan worden gezegd van de overgang van de regulering van het spel door 
organisatorenn en spelers onderling naar de regulering door de overheid, of van de overgang 
vann min of meer gesloten subculturen naar open markten die in principe voor iedereen toe-
gankelijkk zijn. Het bingocircuit is illegaal noch legaal, subcultureel noch individueel, informeel 
nochh commercieel en kleinschalig noch grootschalig. Het bingocircuit is dit alles tegelijkertijd. 
Hett is een netwerk dat in en door deze spanningsvelden tot ontwikkeling komt. De schaalver-
grotingg van het bingocircuit gaat daarbij samen met een opmerkelijke mobiliteit van speelsters 
enn organisatoren. De plaatselijke verschillen in beleid, de toegankelijkheid en de commerciali-
seringg werken deze mobiliteit in de hand. De dynamiek van het bingocircuit staat op deze ma-
nierenn aan de basis van een commerciële spelcultuur. Deze notie van het circuit is nauw ver-
wantt aan het in dit boek gehanteerde begrip complex. Een circuit valt in dit verband te be-
schouwenn als een specifieke gedaante van het complex. Een circuit neemt afstand van de be-
slotenn subcultuur en loopt vooruit op de vrije markt. 

Inn de Nederlandse historie van het kien- en bingospel verschijnt de (weerstand tegen) 
commercialiseringg als de dominante problematiseringsvorm. De wetgever wijst het commercia-
lismee af omdat zij meent zo de belangen van het verenigingsleven het beste te dienen en het 
speelmotieff van het vermaak te beschermen tegenover dat van het gokken. Eind jaren tachtig 
bestendigtt de regering deze situatie in de beleidsnota Kansspelen in perspectief (1989). De 
regeringg stelt de regelgeving voor het kienen en bingo wel te willen verbeteren maar dat zal 
niett 'inhouden een legalisering van de huidige commerciële exploitatie'.157 De speelautomaten-
handel,, die hierin een mogelijk nieuw marktsegment ziet, dringt bijvoorbeeld aan op een com-
merciëlee exploitatie van het bingo.198 Ook de horeca is betrokken bij de commercialiserings-
trendd van het bingo. De horeca kant zich steevast tegen de 'paracommerciële' exploitatie van 
hett bingo in wijkgebouwen en sportkantines.159 

Doorr het diffuse en betrekkelijk ongereglementeerde karakter van het commerciële 
bingoo kunnen de marktsituaties plaatselijk en regionaal sterk uiteenlopen en bestaan er slechts 
globalee schattingen over de omzetten en opbrengsten.160 Zelf heb ik de omzet in 1992 in Ne-

157.. Raad voor de Casinospelen , Kansspelbeleid:  normeren  en tolereren,  's-Gravenhage , 1988, 18; 'Regerings -
standpun tt  kansspele n in perspectief , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1988-1989, 21.277. nr.2,16 . Dat de rege-
ringring  de wettelijk e mogelijkhede n van het bing o niet wil verruime n word t in 1993 bevestig d in antwoor d op kamervra -
gen::  Handelingen  der  Staten-Generaal,  1992-1993, Aanhangsel , nr.488. 
158.. Automatenmagazine,  oktobe r 1989. 
159.. 'Bingospe l breng t horec a steeds vaker in problemen' , Missets  Horeca,  1990, nr.1 . 
160.. Een schattin g aan de hand van een in 1988 door het IJkwezen gehoude n enquêt e onder de Nederlands e ge-
meentenn wijs t op een omzet van tusse n de 100 en 500 miljoe n gulden : Raad voor de Casinospelen , Normeren  en 
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derlandd aan de hand van redelijk betrouwbare gegevens over een vijftal steden voorzichtig ge-
schatt op ongeveer 250 miljoen gulden met een opbrengst voor de goede doelen van 
500 miljoen gulden.181 

5.5.22 Casino's  en criminalisering 
Anderss dan bij het kienen en bingo is de commerciële exploitatie van casino's in 1974 in Ne-
derlandd wel toegestaan. Dit is evenwel uitsluitend toegestaan als overheidsmonopolie. Het 
overheersendee probleem bij de casino's is daarom niet de commercie maar het gevaar van 
criminaliteitt en illegaliteit. 

Hett legale casinowezen wordt omgeven door twee illegale varianten van casino's. Aan 
dee ene kant zijn dat de kleine huiskamercasino's. Voor deze casino's geldt net als voor het 
bingoo dat de beoefening van kansspelen in besloten verband en in huislijke kring niet verbo-
denn is. Wel verboden is de openbare en commerciële exploitatie hiervan. Het is dan ook de 
matee waarin kansspelen in huiskamercasino's commercieel worden geëxploiteerd die hen ver-
dachtt maakt. Aan de andere kant zijn er ook meer grootschalige illegale casino's. Zij vormen 
eenn veel grotere bedreiging voor het legale casinowezen. Het bezwaar tegen deze casino's 
schuiltt niet zozeer in de commerciële opzet alswel in de onwettige status daarvan. Bij de huis-
kamercasino'ss kan er, net als bij het kienen en bingo, sprake zijn van een illegale commerciële 
spelpraktijk,, terwijl we het hier hebben over een commerciële illegale spelpraktijk. In de wereld 
vann de illegale casino's bestaat een onderscheid tussen de criminele onderneming, waar on-
versnedenn economische wetten heersen, en het quasi-legale behendigheidsroulette, waarbij 
exploitantenn een legale status suggereren. 

Dee huiskame r 
Dee lotgevallen van de heer en mevrouw Mulder (een pseudoniem) geven inzicht in het huis-
kamercasino,, en in de overgang naar de meer openlijke en grotere illegale casino's.162 Beiden 
hebbenn tot 1962 nog nooit roulette gespeeld als ze op een vrijdagavond met vrienden voor de 
loll met een speelgoedroulette spelen. Ze raken in de ban van het spel. Tot vroeg in de ochtend 
speeltt het gezelschap door met centen en stuivers. Kort daarna verneemt het echtpaar dat er 
vanuitt Den Haag busreizen naar het casino van Knokke in België worden georganiseerd. Ze 
gaann een keer mee. Op de eerstvolgende vakantie doen ze Knokke aan. Binnen twee dagen is 
hett vakantiegeld op. Vervolgens horen de heer en mevrouw Mulder dat er in Rotterdam in een 
particulieree woning roulette gespeeld kan worden. Ook daaraan brengen ze een bezoek. Ze 
spelenn aanvankelijk met kleine bedragen. Er blijken meer van dergelijke gelegenheden te zijn. 
'Datt kunnen wij ook', zegt de heer Mulder nadat ze op een avond 250 gulden verliezen. Ze no-
digenn belangstellende vrienden en kennissen uit, en vooral mensen uit het gokcircuit dat ze 
inmiddelss hebben leren kennen. De eerste roulette-avond in huize Mulder, in 1964, is een suc-
ces.. Het huis zit vol en aan het eind van de avond bedraagt de winst 1100 gulden. Enthousiast 
rijdtrijdt het echtpaar 's nachts nog naar Rotterdam, waar ze dit bedrag in een particulier gokhuis 
verspelen. . 

Zelff spelen met de opbrengst van het spel dat ze thuis organiseren wordt in de daarop-

toiereren.toiereren. Kansspelbeleid, Den Haag, 1988, Bijlage C. 
161.. S. Kingma, Risico-analyse kansspelen, ministerie van WVC, Universiteit van Tilburg, 1993. 
162.. De heer Mulder, Interview, mei 1993; Mevrouw Mulder. Interview, februari 1994 - Mulder is een pseudoniem. 
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volgendee jaren tot een vaste gewoonte. Als de woning door gezinsuitbreiding te klein wordt hu-
renn de Mulders de achterkamer van een slecht lopende stomerij bij hen in de buurt. Ze organi-
serenn daar twee dagen in de week roulette. Twee voor croupier spelende taxichauffeurs, die 
dee spelers voor vijf gulden door heel Den Haag vervoeren, helpen hen. In 1967 valt de politie 
bijj verrassing en met machtsvertoon dit gokhuis binnen.163 De politie had het pand naar aanlei-
dingg van overlast bij de buren en klachten van verwanten van verliezende spelers enige tijd 
geobserveerd.. Veertien spelers worden voor verhoor aangehouden. Deze spelers variëren in 
leeftijdd van 27 tot 72 jaar en hebben gemiddeld 200 gulden op zak. Onder de spelers zijn nogal 
watt kleine ondernemers: een makelaar, een poelier, een kleermaker, een stoffeerder en twee 
koopmannen;; daarnaast zijn er twee mannen 'zonder beroep', twee ambtenaren, een huis-
vrouww en een bejaarde dame. De heer Mulder, in het pand aangehouden met een koekblik 
waarinn 4100 gulden zit, krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf en 1500 gulden boete. 

Vervolgenss organiseert het echtpaar geen roulette meer, maar ze blijven wel verwoede 
spelers.. Als bron van inkomsten hebben ze een goedlopend constructiebedrijf met een winkel 
enn vier vaste medewerkers. Daarnaast begint de vrouw in 1967 in Scheveningen met een 
strandtent.. Het probleem van het ondernemende echtpaar is dat de uitgaven hoger zijn dan de 
inkomsten.. In 1970 lopen de schulden zo hoog op dat het bedrijf, het huis en de strandtent 
verkochtt moeten worden. Wat van de opbrengst overblijft wordt verspeeld. Het echtpaar gaat 
uitt elkaar. 

Mevrouww Mulder vindt na dit fiasco werk als kantinebeheerder. Zij organiseert na enige 
tijdd toch weer roulette, opdat ze de vier kinderen beter kan onderhouden. Zij blijft dit met korte 
onderbrekingenn tot in de jaren negentig doen. Omdat ze wel een klantenkring van zo'n 
800 spelers heeft maar geen financieel vermogen om als bankhouder op te treden doet ze dit 
samenn met compagnons. Ze verslijt enkele van deze relaties daar de kosten en de verliezen 
somss te hoog oplopen. Voor de zekerheid is altijd een 'katvanger1 aanwezig, iemand die zich 
ingevall van een politie-inval voor de exploitant uitgeeft. Op verschillende plaatsen in Den Haag 
houdtt ze zo soms jaren achtereen een gokhuis, uitgerust met een roulette- en een blackjack 
tafell en een of twee fruitautomaten van een plaatselijke automaatondernemer. 

Inn de jaren zeventig zijn er in Den Haag een stuk of acht soortgelijke huiskamercasi-
no's.. De eigenaars kennen elkaar en spelen soms bij elkaar. Er is dan al wel een verschil met 
dee situatie van de jaren zestig, volgens mevrouw Mulder. Toen waren er geen andere gokhui-
zenn in de buurt. Nu blijven de spelers, op de vaste klanten na, veelal maar korte tijd binnen. Zij 
'zwerven'' van de ene gelegenheid naar de andere. Gewoonlijk onderhouden de spelers buiten 
hett gokken om onderling geen relaties, maar ze kennen elkaar goed van gezicht of van de bij-
namenn - de spelers houden hun echte naam achter en er wordt zeker niet naar gevraagd. De 
spelerss lenen ook regelmatig geld aan elkaar uit. In kringen van gokkers is het niet onbeleefd 
omm geld te leen te vragen. Van een bevriende speler die veel geld heeft wordt zelfs min of 
meerr verwacht dat die bereid is om iets uit te lenen. Men kent immers de wisselvalligheden 
vann eikaars bestaan. Wellicht is het ook een manier om het spel gaande te houden. 

Mevrouww Mulder bezoekt zelf ook graag casino's. Af en toe gaat ze naar het legale ca-
sinoo in Scheveningen, al geeft ze de voorkeur aan Valkenburg waar het rustiger is en ze nau-
welijkss bekenden tegenkomt die 'om geld zeuren'. Op vakanties heeft ze de casino's van Ba-

163.. Haagsche courant, 13 januari 1967. 
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den-Badenn en Monte Carlo ook gezien. Haar eigen speelhuisjes noemt ze in vergelijking hier-
meee 'sociale gelegenheden'. Het meest interessante deel van haar clientèle bestaat uit 'oude 
Indischee dametjes met dikke pensioenen'. Zij brengen met 100 of 200 gulden regelmatig een 
helee dag bij haar door. Bij sommigen van hen gaat mevrouw Mulder op verjaardagvisite, of het 
iss op een verjaardag 'dolle pret' met z'n allen in het gokhuis. Ze vindt het ook leuk om af en toe 
voorr de gasten te koken, 'een stamppotje of zo'. En niemand gaat bij haar blut de deur uit. 
Verliezerss krijgen altijd een 'katje', of voor de aardigheid een 'kluitje' als ze niet blut zijn. Het 
zijnn gemoedelijke gokhuisjes. Het touwtje hangt uit de deur. 

Bijj de afdeling Bijzondere Wetten van de politie is de bedrijvigheid van mevrouw Mul-
derr bekend. De politie heeft haar altijd coulant behandeld, vindt ze zelf. Als er overlast is, bij-
voorbeeldd van auto's en taxi's in de straat, dan blijft het politie-optreden beperkt tot een waar-
schuwing.. Als op een keer een nieuwe blackjack speler almaar wint legt ze de speelkaarten 
zelfss voor aan de politie. De politie adviseert om op de bril van de man te letten. Af en toe zijn 
err incidenten door gesjoemel met de spelregels of door scheldpartijen, maar die incidenten 
wordenn doorgaans in de minne geschikt. Een enkele keer laat ze iemand door de croupier an-
nexx portier de deur uitzetten. Aan het eind van de jaren tachtig rendeert haar gokhuis echter 
steedss minder. Veel trouwe klanten zijn te oud of overleden. Er komen meer 'buitenlanders' 
overr de vloer, waardoor de sfeer grimmiger wordt. Ze vermoedt verder dat veel nieuwe en jon-
geree spelers toch liever naar het staatscasino gaan. En de politie-agenten van tegenwoordig 
'kennenn de gokwereld niet meer". Ze behandelen haar 'alsof ze een crimineel' is. 

Eenn circuit van huiskamercasino's zoals in Den Haag bestaat in de jaren zeventig ook in ande-
ree steden, bijvoorbeeld in Amsterdam.1" Op grond van berichten over onenigheid en concur-
rentieconflictenn gaat het in dergelijke circuits waarschijnlijk niet altijd zo gemoedelijk toe als het 
beeldd dat mevrouw Mulder schetst. De verscheidenheid en veranderlijkheid van dergelijke cir-
cuitss is vermoedelijk net zo groot als de wisselvalligheid in het succes van het gokhuis van 
mevrouww Mulder. 

Kleinschaligee Chinese gokhuizen zijn eveneens tot de categorie van de huiskamerca-
sino'ss te rekenen. Franklin Tseng beschrijft deze gokhuizen in zijn studie (1983) over de Suri-
naams-Chinesee gemeenschap te Amsterdam.185 Tseng typeert deze gokhuizen als sociale 
ontmoetingsruimten,, gevestigd in de woning van Surinaamse Chinezen zelf of in een achter-
kamertjee van een Chinees restaurant. Er zou geen sprake zijn van winstbejag bij de eigenaars 
off de spelers, al zijn de inzetten bij het mah-jong soms hoog en heft de eigenaar 'soei', een 
soortt contributie. 

Ookk het besloten casinovermaak op feesten en partijen is tot de categorie van het 
huiskamercasinoo te rekenen, maar het is wel van een andere orde. Het casino is hier een ele-
mentt of thema van het feest - de 'Las Vegas Night' bijvoorbeeld. Sommige sportverenigingen 
enn attractieverhuurbedrijven, maar ook enkele professionele ondernemingen, houden zich be-
ginn jaren negentig met deze dienstverlening bezig.186 Soms speelt men ook om geld, maar 

164.. In Amsterdam zouden in 1969 een vijftiental soortgelijke huiskamercasino's te vinden zijn (De Telegraaf, 29 no-
vemberr 1969). 
165.. F.W.F. Tseng, Van minderheid tot minderheid. Etniciteit en verandering onder Surinaamse Chinezen, Docto-
raalscriptie,, Universiteit van Amsterdam, 1983,80-84. 

166.. G. Smit, 'Huur een casino is geen gok meer*, Catering Magazine, nr.4,1992. 
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daartegenn maakt de RvC in 1993 bezwaar.167 Ook Holland Casino overweegt enige tijd om te 
voorzienn in een ambulante casinoservice. De aantrekkelijkheid van dit 'versierend vermaak' ter 
opluisteringg van feesten schuilt eigenlijk alleen in de parodie op het casino. De gasten doen 
alsoff ze in een casino spelen. 

Dee criminel e ondernemin g 
Terwijll mevrouw Mulder zich na de echtscheiding op het huiskamercasino toelegt, raakt me-
neerr Mulder in de gokwereld van de grotere illegale casino's verzeild. Deze wereld, waarin 
'hondsbrutalee jongens' actief zijn die 'hun hand voor honderdduizend gulden niet omdraaien', 
bestaatt volgens hem in de jaren zestig nog niet. Maar in 1971 gaat Mulder als croupier werken 
inn een Rotterdams casino met meerdere speeltafels. De croupiers krijgen gratis volop eten en 
drinkenn en verdienen 150 gulden per dag, exclusief de fooien. Volgens Mulder bezoeken 'vre-
selijkk rijke mensen' die 'niet weten wat ze met hun geld moeten doen' dit casino: 'bloemente-
lers,, vissers, handelaren, havenbaronnen, schippers, commissionairs, mensen uit het toerisme 
enn de horeca.' Er komen ook wel criminelen, koppelbazen en 'zware jongens'; van drugshan-
delarenn is in die tijd volgens Mulder nog nauwelijks sprake. In 1975 komt hij in de wereld van 
hett Golden Ten terecht, dat dan in Duitsland aan de Limburgse grens opgang maakt. Daar 
verdientt hij 5000 gulden per week. Ook werkt hij in een casino te Wattenscheid dat dag en 
nachtt open is. Daar komt bij wijze van spreken 'de hele onderwereld van het Ruhrgebied om 
zess uur 's-ochtends: koppelbazen, pooiers, prostituees etcetera.' Als deze casino's in Duits-
landd worden gesloten werkt Mulder in een 'echt illegaal' casino, en daarna in België waar langs 
dee Nederlandse grens eind jaren zeventig tientallen Golden Ten casino's opbloeien. Maar zijn 
werkgeverss gaan op de personeelkosten bezuinigen. Croupiers die bereid zijn om voor een 
tientjee per uur te werken bederven volgens Mulder de markt. Mulder is gewend om op grote 
voett te leven. Maar langzamerhand besluit hij om zijn levensstijl aan te passen. Hij wil afstand 
nemenn van het 'excessieve gebeuren waar je kapot aan gaat'. In 1980 begint hij in Nijmegen in 
samenwerkingg met een Nederlandse koppelbaas een eigen casino, dat enige tijd succes heeft 
(ziee paragraaf 8.2). Begin jaren negentig doet Mulder het rustiger aan, al heeft hij nooit iets ge-
spaard.. Hij beschouwt zich niet langer als verslaafd en kan ook de luxe goed missen. Hij werkt 
alleenn nog ergens in Limburg. Voor een illegale lotto-organisatie onderhoudt hij als 'loper* en 
'schrijver11 een netwerk van spelers. 

Hett Rotterdamse casino waar Mulder in 1971 begint is van de bekende Ger van Driel 
Vis.. Robert van der Roer beschrijft diens handel en wandel in 1987 in een serie artikelen in 
NRC-Handelsblad.™NRC-Handelsblad.™ Samen met zijn compagnon en latere concurrent Henk Smol verwerft 
Vann Driel Vis rond 1974 het overwicht in de Rotterdamse gokscene. Dit gaat gepaard met 
brandstichting,, schietpartijen, intimidaties en mishandeling. In Rotterdam beheren zij jarenlang 
eenn tiental gokclubs. Daarnaast heeft Van Driel Vis een flink aandeel in de illegale gokmarkt 
vann Amsterdam, met begin jaren tachtig de Femina, de 747 en 't Pleyn. Hij is niet alleen een 
grotee jongen in de casino's maar ook in de stadslotto, waarvoor hij tevens kredieten en lenin-
genn met woekerrentes verstrekt. Zijn meest opvallende casino is de Sportingclub Victoria 

167.. Raad voor de Casinospelen, Jaarverslag 1993, Den Haag. 

168.. R. van der Roer, 'De miljoenengok van Ger van D.V.', in: C.J.C.F. Fijnaut (red.), Georganiseerde misdaad en 
strafrechtelijkstrafrechtelijk politiebeleid, Van den Brink, Lochem. 1989, 49-80. 
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(1984-1986).. Met vier roulette-, drie Golden-Ten-, vier blackjack- en twee baccarattafels, een 
tafell voor het dobbelspel 'kippetje' en enkele gokautomaten trekt de Victoria ongeveer 500 tot 
6000 klanten per dag. De Victoria wordt bestuurd als een min of meer professioneel bedrijf, al 
doenn de paternalistische behandeling van het personeel en de emotionele reacties op speel-
verliezenn hier afbreuk aan. Begin 1986 doopt Van Driel Vis dit casino om in de Mata Hari. Om 
eenn legaal aanzien te verwerven draagt deze onderneming sociale premies en belasting af. 

Tussenn 1978 en 1981 sluit de Rotterdamse politie 40 gokgelegenheden. Maar dit is 
weinigg doeltreffend. De illegale casinomarkt wordt er niet mee teruggedrongen. De straffen zijn 
veell te laag en de exploitanten dekken zich in met katvangers. Wanneer de politie ergens een 
clubb sluit, is elders al een nieuwe gelegenheid voor de opening gereed. De politie legt zich toe 
opp gokclubs in woonwijken die daar veel overlast veroorzaken. Van Driel Vis leidt hieruit af dat 
justitiee een casino dat geen overlast geeft gedoogt. In het havengebied opent hij de Victoria. 
Dezee blijft twee jaar lang ongemoeid. 

Dee gokondememing van Van Driel Vis raakt echter omstreden door het grootschalige 
enn openlijke karakter en tegelijk de lankmoedige houding van het publieke gezag. Van der 
Roer,, wiens analyse ik hier volg, stelt niet alleen Van Driel Vis aan de kaak als een van de 
'meestt invloedrijke criminelen van Nederland', maar klaagt ook de politie en vooral het ge-
meentebestuurr aan omdat zij naïef en weinig doortastend optreden. Het gemeentebestuur 
kiestt Van Driel Vis als zakenpartner voor het op te richten 'eroscentrum' aan de Keileweg; 
hiermeee hoopt men de prostitutieproblematiek in de wijk Katendrecht op te lossen. Tegelijker-
tijdd loopt er echter een strafrechtelijk onderzoek tegen Van Driel Vis. Het komt voor Van Driel 
Vis,, daarom, min of meer als een verrassing dat de politie in het najaar van 1986 de Mata Hari 
binnenvaltt en sluit. 

Vann der Roer vergelijkt deze affaire met het schrikbeeld van de Amerikaanse mafia, te 
wetenn een belangenverstrengeling tussen de criminele onderwereld en het publieke gezag. De 
argumentatiee en strekking van de analyse van Van der Roer roept het criminele beeld op over 
dee opkomst van de gokindustrie in Nevada en in Engeland (zie hoofdstuk 2). Daar schrijven 
deskundigenn het succes van criminele ondernemers immers voor een belangrijk deel toe aan 
gebrekkigee wettelijke regels en een slap toezicht. 

Eenn soortgelijke analyse maakt Bart Middelburg, journalist van Het Parool, in De mafia 
inin Amsterdam (1988).189 Hij vergelijkt de Amsterdamse situatie expliciet met William Chambliss' 
OnOn the Take (1978), een boek over de functies van de misdaad voor de Amerikaanse samen-
leving.1700 Hoewel er belangrijke verschillen zijn acht Middelburg deze verschillen gradueel van 
aard.. Hij onderschrijft daarom voor het Amsterdamse gokwezen de conclusie van Chambliss, 
namelijkk dat deze misdaad niet buiten de wet en het bestuur bestaat en dat deze misdaad 'een 
verborgenn maar niettemin integraal onderdeel van de economische en sociale structuur van de 
samenlevingg is'. Middelburg spreekt hierbij van een 'coalitie' van figuren uit de onderwereld 
mett notarissen, ambtenaren, journalisten, gevangenisdirecteuren, juristen, artiesten, bankiers 
enn zakenlieden, die allen een 'onmisbare bijdrage leveren aan de instandhouding van het ille-
galee gokcircuit'. Hij vindt ook dat de regering dit circuit ondersteunt, zij het onbewust. Legalise-
ringring van sommige kansspelen zou een legitimerend effect op alle kansspelen hebben, dus ook 

169.. B. Middelburg, De mafia in Amsterdam, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1988. 

170.. Middelburg (1988, 42-43); W.J. Chambliss, On r/w Take. From Petty Crooks to Presidents, Indiana University 

Press,, 1978. 
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opp de illegale varianten. 
Middelburgg beschrijft in zijn analyse het sex- en gokcomplex dat Maurits de Vries, alias 

Zwartee Jopie, in de jaren 1974-1984 aan de Oudezijds Achterburgwal vestigt. Hij exploiteert 
daarr de Casa Rosso, de speelhal Club Monte Carlo en de casino's Cabala en Club 26. Deze 
casino'ss brengen in de bloeiperiode jaarlijks zo'n tien miljoen gulden op. De Cabala is in 1976 
'hett eerste professioneel georganiseerde illegale casino van Amsterdam'. Club 26 is de in 
19822 geopende grootschalige en naar Amerikaans voorbeeld ingerichte opvolger van de Ca-
bala.. Bij de financiering en opzet van deze casino's zouden de beruchte broers Cellini van de 
mafiabendee Cosa Nostra betrokken zijn. Aan de ondernemingen van De Vries komt een eind 
doorr een combinatie van enerzijds verdeeldheid binnen de criminele onderneming en ander-
zijdss een verscherping van het justitieel optreden, in de hand gewerkt door de uitdagende op-
zett van Club 26. Eind 1983 wordt in Club 26 een brand gesticht, die het complex in de as legt 
enn waarbij dertien mensen omkomen. De open opzet van Club 26 en de gerichtheid op toeris-
tenn is een belangrijk verschil met gokgelegenheden die voorzien in de behoefte van een eigen 
'gesloten'' markt, zoals de beschreven huiskamercasino's die de politie doorgaans met rust 
laat. . 

Middelburgg stelt dat het illegale gokken in Amsterdam onder meer gedijt door de lage 
prioriteitt bij de opsporing en de moeizame vervolging van exploitanten. Zo toont de Amster-
damsee politie bijvoorbeeld pas belangstelling voor de grootschalige casino's van Hong Kong 
Chinezenn aan de Prins Hendrikkade als er midden jaren zeventig een bloedige machtsstrijd 
tussenn twee triades ontstaat. Nico Polak beschrijft dit in 1975 in de Haagse Post.™ En als het 
OMM begin 1983 met machtsvertoon tegen de illegale casino's optreedt (met het oog op de Am-
sterdamsee kandidatuur voor een legaal casino) heeft dat weinig effect. In de binnenstad van 
Amsterdamm neemt het aantal illegale gokhuizen zelfs toe, van rond de 50 begin 1983 tot 60 
beginn 1984.172 In dat jaar sluit het OM in een grondiger aanpak wél veel gokhuizen, maar in 
19855 stijgt het aantal weer tot rond de 40. Deze opleving is mogelijk door de omschakeling van 
roulettee en blackjack op Golden Ten. 

Hett Golden Ten 
Dee strategie van de Golden Ten exploitatie is het ontwijken van de wetgeving voor kansspelen 
mett een beroep op de voor het spel vereiste behendigheid. Deze strategie is waarschijnlijk net 
zoo oud als de toepassing van het kansbegrip in de wetgeving. In ieder geval worden rond de 
eeuwwisselingg (Jeu de poule) en in de jaren dertig (Straperlo) in Scheveningen ook al vormen 
vann behendigheidsroulette georganiseerd totdat de overheid deze verbiedt (zie paragraaf 4.4). 
Hett behendigheidsroulette wordt ook wel aangeduid als pseudo-roulette of quasi-roulette, 
waarvann diverse varianten verschijnen.173 De vraag naar de aard en herkomst van deze spelen 
iss evenwel minder belangwekkend dan de vraag naar de omstandigheden waaronder de ont-
wijkingsstrategiee van het behendigheidsroulette voorkomt en de gevolgen die dit voor de orga-
nisatiee van kansspelen heeft. Deze strategie omringt het legale casinowezen in ruimtelijk op-

171.. 'Het Nieuwe Chinatow n van Amsterdam' , Haagse Post,  15 novembe r 1975. In augustu s 1976 kondig t justiti e 
eenn grootscheeps e acti e aan tegen onder meer de Chines e speelhuize n (de Volkskrant,  25 augustu s 1976). 
172.. Middelbur g (1988,51-52). 
173.. Ik kom de volgend e variante n tegen:  Delphi , Satume , Toptella , Jupiter , Wankelroulette , Roulex , Roco , Roulec -
tro ,, Lumex , Optica , Dromus , Derby en Golden Ten. 



1688 HET ALIBI 

zichtt maar gaat daar ook in de tijd aan vooraf, zoals in de Scheveningse Straperio affaire uit de 
jarenn dertig. Reeds aan het begin van de twintigste eeuw heeft bijvoorbeeld het Jeu de poule 
eenn kleine maar belangrijke toevoeging in de Loterijwet tot gevolg, waardoor behendigheids-
spelenn beter te weren zijn. Het criterium 'geen invloed' van de deelnemers op de kansbepaling 
iss voor de Loterijwet van 1905 onvoldoende, de wetgever scherpt dit aan tot 'geen overwegen-
dede invloed'.174 

Alss in de jaren zestig wederom vormen van behendigheidsroulette opduiken en justitie 
dezee bestrijdt geeft de Hoge Raad in 1965 een nadere uitleg aan het wettelijk kansbegrip, in 
hett arrest over het Saturne-spel.175 Voor de vraag of deelnemers invloed uitoefenen op de 
kansbepalingg 'is beslissend, welke resultaten de grote meerderheid der spelers in de praktijk 
bijj het spel behaalt.' Het kansbegrip maakt de rechter aldus afhankelijk van het subjectieve 
gedragg van de spelers - die door 'mentale luiheid' de kansbepaling achterwege laten of het 
spell 'dan amusanter* vinden - en niet van de objectieve mogelijkheden die de organisator aan 
hett spel meegeeft. In feite is de kiem gelegd voor de Golden Ten problematiek van de jaren 
tachtig.. Voor het OM zal het een hele toer worden om te bewijzen dat spelers de uitkomst van 
hett spel niet beïnvloeden (zie paragraaf 8.2). De inspanningen in verband met de uitvoerige 
observatiess van spelers, die nodig zijn om tot een veroordeling van exploitanten te kunnen 
komen,, acht het OM in veel gevallen buitensporig. Tot 1991, wanneer de Hoge Raad een we-
tenschappelijkk rapport uit 1985 van de psychologen W. Wagenaar en G. Keren als bewijs voor 
dee kansspelstatus van Golden Ten aanvaart, verschaft de juridische controverse over de be-
wijsvoeringg een bestaansgrond aan Golden Ten.176 

Dee definitiestrijd over het kanselement heeft grote gevolgen. Een moeilijk te doorgron-
denn wiskundige analyse van ogenschijnlijk futiele speldetails leidt in de juridische vertaling in 
19833 tot de vrijspraak van een Golden Ten exploitant, waarop in heel Nederland Golden Ten 
casino'ss als paddestoelen uit de grond schieten. Dit heeft gedurende de jaren tachtig grote in-
vloedd op het gehele Nederlandse casinowezen, want ook de legale casino's reageren hierop. 

Dee invoering van een behendigheidsroulette als het Golden Ten in Nederland valt niet 
alleenn uit de jurisprudentie en de soepele houding van justitie te verklaren. Deze tolerante 
houdingg tekent zich in de jaren zestig af. Maar dat de doorbraak van het behendigheidsroulette 
pass in de jaren tachtig plaatsvindt, daarvoor moeten we aanvullende omstandigheden in be-
schouwingg nemen. Zo kondigt zich rond 1970 een legalisering van casino's aan, waardoor de 
voorstanderss van legale casino's de strategie van de behendigheid niet verder verkennen. En 
voorr de exploitanten van illegale casino's betekent de geringe aandacht van politie en justitie 
gedurendee de jaren zeventig dat zij weinig rekening met de WOK hoeven te houden. Dat is 
pass nodig als justitie de handhaving aan het begin van de jaren tachtig verscherpt, zoals bij het 
reedss beschreven optreden tegen de casino's van Van Driel Vis en De Vries. Zolang het 'mak-
kelijkk kan' hoeven zij niet 'moeilijk te doen'. 

Hett Golden Ten of 24-er Observatieroulette is ontwikkeld door de West-Duitser Jürgen 
Blattgerstee en voor het eerst geïntroduceerd in 1979 in een Antwerps hotel. Zo reconstrueert 

174.. De toevoegin g vloei t voor t uit een amendement : "Wettelijk e bepalinge n betreffend e loterijen' , Handelingen  der 
Staten-Generaal,Staten-Generaal,  1904-1905, wet 15,1985-1986. 
175.. Hoge Raad, 21 decembe r 1965, Nederlandse  Jurisprudentie,  1966,364. 
176.. W A Wagenaar , G. Keren , Het onderscheid  tussen  kans-  en behendigheidsspelen.  Rappor t in opdrach t van de 
Raadd voor de Casinospelen , TNO, Soesterberg , 1985; Uitspraa k Hoge Raad, 21 jun i 1991. 
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althanss de journalist Leon Zoeteman de herkomst van dit spel in In de ban van het gokmonster 
(1988).1777 Blattgerste voegt het Golden Ten toe aan de eind jaren zeventig in België bestaande 
levendigee cultuur van openlijk opererende casino's op basis van behendigheidsspelen, zoats 
hett 'kogelspel', het 'Opta' of de 'Saturne-roulette'. Hoewel de rechterlijke macht het behendig-
heidsroulettee niet veroordeelt voert de Belgische overheid, ter bescherming van de acht 'klas-
siekee casino's', een ontmoedigingsbeleid tegen de 'parasietcasino's', die de politie keer op 
keerr op last van het OM sluit. 

Inn 1981 introduceert Gerard Wiggers, een compagnon van Blattgerste, het Golden Ten 
inn Nederland, aanvankelijk in Enschede en later in Berg en Dat (zie paragraaf 8.2). In 1983 
treedtt het OM hier tegen op en begint een proefproces tegen het Golden Ten. Het OM verliest 
dezee krachtmeting tot aan de Hoge Raad.178 De rechter acht niet overtuigend bewezen dat 
Goldenn Ten een kansspel is. Wiggers beroept zich in zijn verdediging onder meer op een we-
tenschappelijkk rapport dat R. Schneider, een andere compagnon van Blattgerste, in 1981 liet 
opstellen.1799 Daarin staat dat 'de kans op succes voor de spelers bij het Golden Ten groter is 
dann bij een zuiver kansspel'. In het hoger beroep schakelt de Officier van Justitie Prof. W. Wa-
genaarr in. Deze cognitief psycholoog schreef eerder, in 1978, een rapport over het Derby-
roulette.. Wagenaar stelt dat hij over het kanselement bij Golden Ten geen uitspraak kan doen. 
Hijj vindt het wettelijk criterium onduidelijk. 

Omdatt Golden Ten casino's zich op een legale status beroepen kunnen zij zich ook als 
zodanigg manifesteren. Deze casino's verschijnen op opvallende plekken en maken openlijk re-
clame.. Het wordt ook wel 'volksroulette' genoemd.180 De marketing is gericht op een groot 
plaatselijkk en streekgebonden publiek. In vergelijking met de staatscasino's zijn er relatief lage 
spelinzettenn en toegangsdrempels. Er zijn geen kledingvoorschriften, een fooi voor de crou-
pierss is niet nodig, de omgangsvormen zijn informeel en de sfeer is gemoedelijk. Het verblijf in 
hett Golden Ten casino wordt veraangenaamd met gratis hapjes en drankjes, taxi-geld of een 
'katje'' en soms spectaculaire extra-prijzen alsmede optredens van artiesten. Door de plaatse-
lijkee en regionale nabijheid en de gerichtheid op het grote publiek bevorderen de Golden Tens 
dee democratisering en sociale legitimiteit van casino's. Het Golden Ten onttrekt, met andere 
woorden,, het casino enerzijds aan de verborgen sfeer van de illegaliteit en anderzijds aan het 
elitairee en toeristische schema van de staatscasino's. 

Tochh is de wereld van de Golden Ten casino's allerminst een eenvormige wereld. Het 
Goldenn Ten spel verbreidt zich over het hele gamma van casino's, van het besloten casino, via 
dee criminele speelholen tot de grootschalige en gedoogde luxe varianten. Verder is de exploi-
tatie-structuurr onoverzichtelijk. Er zijn avonturiers en handige horeca-ondernemers. Maar na 
enigee tijd overheersen enkele gespecialiseerde ondernemers de Golden Ten exploitatie. Zij 
bezittenn een netwerk van meerdere, soms een tiental, casino's in Nederland en ook in Duits-
land,, België of Frankrijk. Deze exploitanten blijven op de achtergrond. Omdat de legale status 

177.. Zoetema n (1988) 179 e.v.. 
178.. Uitspraa k Hoge Raad 5 jun i 1984, Nederlandse  Jurisprudentie,  1985, 738. 
179.. F.P.G.M. La Fors & G.B. Derksen , "Golden  Ten",  een kansspel  of  een behendigheidsspel?,  Rappor t geschre -
venn in opdrach t van de heer R. Schneider , exploitan t van het "Golde n Ten"  spel , TNO-IWIS, Den Haag, 1981. 
180.. 'De spele r wikt , de bal beschikt' , Brabants  Dagblad,  1 decembe r 1984. Deze reportag e geeft een impressi e van 
dee Brabants e casino' s De IJzeren Man te Vught , De Keyzer te Rosmalen , de Barrièr e te Geffen en de Playersclu b te 
Denn Bosch . 
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onzekerr is nemen zij aan de illegaliteit refererende 'voorzorgsmaatregelen'. Zetbazen en kat-
vangerss beheren hun casino's. En zij passen soms de juridische verenigingsconstructie en le-
denlijstenn toe omm een besloten club te fingeren. 

Inn de loop van de tijd doen zich affaires voor die wijzen op criminaliteit. Die criminaliteit 
looptt uiteen van een gebrekkige boekhouding, zwart werk, diefstal door het personeel en be-
lastingontduiking,, via intimidatie en manipulatie met rouletteketels tot enkele overvallen en in 
19866 zelfs de mysterieuze verdwijning van de Golden Ten magnaat P.G. Hertel, die waar-
schijnlijkk is vermoord.181 In 1987 wijdt Playboy een reportage aan het schimmige beroep van 
Goldenn Ten croupier.182 Het weekblad Panorama laat een verslaafde speler en een Golden 
Tenn croupier aan het woord.183 In deze reportages komen strategieën aan bod waarmee crou-
pierss spelers kunnen benadelen: door het bewerken van het balletje, de schaal en de speelta-
fel;; of door zogenaamde 'opzetjes' en 'overeenkomsten' tussen croupiers en spelers; en door 
psychologischee trucs om de speler vast te houden, opdat het casino een eventuele winst van 
dee speler terug kan winnen. 

Inn de wereld van het Golden Ten streeft Blattgerste met het Opleidingsinstituut Spel en 
Servicee BV (OSS BV) naar een professionele bedrijfsvoering en een wettige status. Dit 'insti-
tuut'' exploiteert in 1983 enige tijd een Golden Ten casino in het Rotterdamse Hiltonhotel - waar 
laterr een staatscasino komt. In 1986 beheert OSS BV vijf casino's, heeft 200 mensen in dienst 
enn zou ruim vier miljoen gulden belasting per jaar betalen.184 Enkele grote Golden Ten exploi-
tanten,, waaronder Blattgerste, richten in 1986 de Nationale Stichting Golden Ten (NSGT) op. 
Ditt is een belangenorganisatie die ijvert voor een legale status en overheidsregulering van de 
bedrijfstak.. Rond die tijd bestaan er in Nederland zo'n 140 Golden Ten casino's, merendeels 
kleinee gelegenheden met vaak niet meer dan twee speeltafels maar ook een stuk of tien grote 
diee zich qua omvang en opzet met de drie staatscasino's kunnen meten.185 

Dee aanvaarding van het Golden Ten berust niet op de WOK maar op de problemati-
schee handhaving van de wet enerzijds en de sociale en bestuurlijke tolerantie tegenover het 
spell op plaatselijk niveau anderzijds. Deze omstandigheden zijn niet overal gelijk en in de tijd 
veranderlijk.. Het vervolgingsbeleid kan per arrondissement sterk verschillen en ook de aan-
vaardingg kan per gemeente en zelfs per casino verschillen (zie de paragrafen 8.3 en 8.4). De 
marktt is onstabiel. De rijksoverheid neemt aanvankelijk een gelaten en afwachtende houding 
aan. . 

Inn een eerste reactie op de vrijspraak in 1984 van de Golden Ten exploitant Wiggers 
steltt de Staatssecretaris van EZ dat het 'een misvatting is dat de overheid zich tolerant zal op-

181.. Zie voor de moord op Hertel: Middelburg (1988) 22-23; Zoeteman (1988) 196. Het Recherche Informatie Bulle-
tintin van het CRI van februari 1988 (nr.1) meldt dat er bij invallen in 1987 bewerkte rouletteketels zijn aangetroffen en 
datt ertussen 1984 en 1988 49 overvallen op Golden Ten casino's zijn geweest, inclusief 6 pogingen. In 1988 stellen 
dee belastingdienst en het GAK vast dat van 91 onderzochte Golden Ten casino's er 56 fraude pleegden (De Gel-
derlander,derlander, 17 oktober 1989; Vgl. Raad voor de Casinospelen, Jaarverslag 1989, 22). in totaal legt de belastingdienst 
voorr meer dan 30 miljoen gulden aan naheffingen op. 

182.. 'Casino', Playboy, januari 1987. 
183.. 'Een gokverslaafde pakt uit over Nederlandse Golden Ten casino's' en 'Een Golden Ten-croupier pakt uit', Pa-
norama,norama, nr.34 en nr.47,1987. 
184.. Zoeteman (1988) 184. 
185.. In 1985 komt de RvC in een telling tot 137 Golden Ten clubs: Raad voor de Casinospelen, Kansspelbeleid: 
normerennormeren en tolereren, 's-Gravenhage, 1988, bijlage C. 
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stellenn tegenover quasi-roulettes'T Maar al snel blijkt de vervolging op een groot juridisch 
probleemm te stuiten. Tijdens de behandeling in 1985 van de wetswijzinging voor speelautoma-
tenn in de Eerste Kamer, laat de regering weten dat er geen wetswijziging nodig is om aan de 
onzekerheidd bij het Golden Ten een einde te maken.187 De regering beschouwt de onzekerheid 
alss een 'bewijstechnische' kwestie. In juni 1986 stellen de verantwoordelijke bewindslieden in 
antwoordd op vragen uit de Tweede Kamer dat een intensivering van het opsporings- en ver-
volgingsbeleidd zoals verzocht door de NSECN en de RvC, een te groot beroep op de 'perso-
nelee en financiële middelen' zou doen.188 De Procureurs-Generaal van de gerechtshoven be-
sluitenn al eerder om aan het Golden Ten geen hoge prioriteit te geven, tenzij het gaat om gele-
genhedenn waar zware criminelen bij betrokken zijn. 

Inn 1986 vervolgt het OM in een aantal arrondissementen het Golden Ten enige tijd wél 
streng.. Dit gebeurt vooral in de Randstad. Om de efficiëntie en effectiviteit van die vervolging 
tee vergroten maakt de politie gebruik van getrainde 'participerende observanten'.189 Zij obser-
verenn circa 300 uur het speelgedrag ter beoordeling van het kanselement bij het Golden Ten. 
Daarnaastt legt het OM een accent op economische delicten bij de Golden Ten exploitatie in 
verbandd met de belasting en sociale premies. Exploitanten zijn op grond daarvan veel zwaar-
derr te straffen dan op grond van de WOK. Doelwit is onder meer de Leijdse Club van OSS BV 
aann de Korte Leidsedwarsstraat te Amsterdam.190 Na iedere politie-inval opent deze club weer. 
Datt gebeurt vier keer achtereen. Het personeel van dit casino is hoogst verontwaardigd over 
dee vasthoudendheid van het OM en spreekt in een petitie aan B en W van Amsterdam over 
'willekeur'' en 'onrechtvaardig' beleid. 

Hett OM vervolgt het Golden Ten hier en daar dus wel degelijk en beschouwt het Gol-
denn Ten ook elders in het land ais een kansspel. Toch neemt het OM in veell gevallen een af-
wachtendee houding aan, vaak uit frustratie over verloren rechtszaken, de zware bewijslast en 
dee lopende procedures. Pas in 1990 verscherpt justitie landelijk de vervolging. Op aandrang 
vann de regering en de Tweede Kamer besluiten de Procureurs-Generaal in het najaar van 
19899 om de prioriteit te verhogen.191 Tegelijkertijd tekent zich in de jurisprudentie een verlich-
tingg van de bewijslast af. De rechtbank van Rotterdam acht spelobservaties door de politie niet 
perr se meer nodig. Naar aanleiding hiervan sluiten in een aantal arrondissementen al Golden 
Tenn clubs. Vervolgens neemt het Gerechtshof van Den Haag in oktober 1989 en februari 1990 
eenzelfdee standpunt in. De rechter aanvaardt in deze rechtszaken het rapport van Wagenaar 
enn Keren uit 1985 als een afdoende bewijs voor de kansspelstatus van Golden Ten. Tegen 
dezee achtergrond opent het OM in juni 1990 een grootschalig offensief tegen de Brabantse en 
Limburgsee Golden Ten casino's.182 

Mett name de NSECN en de RvC dringen gedurende de jaren tachtig op de bestrijding 

186.. Staatscourant,  3 oktobe r 1984. 
187.. 'Herzienin g van de Wet op de Kansspele n (speelautomaten) . Nota naar aanleidin g van het verslag' , Eerste 
Kamer.Kamer.  Handelingen  Staten-Generaal,  1985-1986, wet 16.481, nr.30,2-4 . 
188.. Vragen Krajenbrin k en Van der Burg , Handelingen  Tweede Kamer,  1986-1987,24ste vergadering , 1340-1341 
189.. Recherch e Advie s Commissi e (RAC), Stop.  Rapport  Golden  Ten, 1988. 
190.. Zoetema n (1988,197-198). 
191.. Voor de argumente n om tot vervolgin g over te gaan baseer ik mij op het requisitoir  van het OM tegen speelclu b 
'Dee Keyzef , zoals verwoor d op de zittin g van de rechtban k van Den Bosc h op 8 novembe r 1990. 
192.. de Volkskrant,  20 jun i 1990. 
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vann het Golden Ten aan. Bij het OM, bij de betrokken departementen van Justitie en van EZ, 
bijj politici, in jaarverslagen en in perspublicaties wijzen zij voortdurend op het gevaar van de 
illegaliteit.. Ook protesteren zij tegen een gedoogstatus voor quasi-roulettes en dringen zij aan 
opp een strenge vervolging van het Golden Ten. De NSECN en de RvC noemen dit 'valse con-
currentie'. . 

Dee RvC bemoeit zich trouwens met de bestrijding van Golden Ten casino's. Journalis-
tenn van Elseviers Weekblad zetten daar in 1985 vraagtekens bij.193 De RvC maakt inventarisa-
tiess van Golden Ten casino's, voert overleg met het OM over de vervolging en zou vooraan-
staandee Golden Ten-exploitanten misleiden om medewerking aan een proefproces te verle-
nen.. Blattgerste vreest: 'Er wordt niet eerlijk gespeeld, tegen deze lobby zijn wij niet bestand'. 
Later,, in 1990, laat de RvC de strafrechtspecialist T. Schalken een rapport opstellen over alle 
mogelijkhedenn tot bestrijding van het illegale casino-circuit.1M Van cruciaal belang blijkt uitein-
delijkk het eerder genoemde rapport van Wagenaar en Keren over kans en behendigheid bij het 
Goldenn Ten, dat de RvC al in 1984 liet vervaardigen.195 Dat rapport trekt de voor het wettige 
casinowezenn verontrustende conclusie dat de bewijsvoering in de praktijk bijzonder lastig zal 
blijven,, zolang de rechter het Golden Ten als zodanig niet veroordeelt. Het kanselement is 
overigenss niet het enige argument voor de bestrijding van het Golden Ten. De tegenstanders 
wijzenn ook op het gevaar van gokverslaving, en stellen dat dat gevaar in deze casino's groter 
iss dan in de staatscasino's. Volgens Schalken zou bijvoorbeeld de bestrijding van de 'meest 
negatievee effecten van het (excessieve) gokken' de belangrijkste doelstelling van de overheid 
moetenn zijn.196 Hieraan zouden 'prioriteiten kunnen worden ontleend voor de opsporing en ver-
volgingg van illegale casino's'. 

Voorr de NSECN is de opkomst van het Golden Ten bedreigend, omdat de NSECN het 
aantall casinovestigingen uit wil breiden en de introductie van speelautomaten voorbereidt. Bo-
vendienn loopt de opbrengst van de staatscasino's over 1985 met 14 procent terug. Daarom 
ontwikkeltt de NSECN 'in overleg met de overheid beleidsstrategieën (...) om de concurrentie 
vann illegale speelgelegenheden het hoofd te kunnen bieden'. Dat laat de directie het personeel 
inn juni 1986 in een uitvoerige circulaire weten.197 De voorstellen zijn gericht op het 'popularise-
ren'' van het casinobezoek en impliceren een aanpassing van de wettige casino's aan het Gol-
denn Ten circuit. De directie wil de legitimatieplicht en de kledingvoorschriften versoepelen, de 
openingstijdenn van de speelautomatenruimte verruimen, de reclamebeperkingen opheffen, het 
spelaanbodd meer op de 'kleinere speler1 richten en een 'verzelfstandiging' van de NSECN 
doorvoeren,, zodat een slagvaardig beleid kan worden gevoerd. 

Maarr de wending in de marktstrategie van de NSECN moeten we niet alleen verklaren 
uitt de concurrentie met Golden Ten. Veeleer is sprake van een gemeenschappelijk proces. De 
uitbreidingg en popularisering van de staatscasino's en de opkomst van het Golden Ten ver-
sterkenn elkaar wederzijds en komen voort uit dezelfde gunstige condities. Het Golden Ten valt 

193.. 'Golde n Ten: "De een is er goed in, de ander niet..." 1, Elseviers  Magazine,  28 septembe r 1985. 
194.. T.M. Schalken , Casino  en illegaliteit.  Over  de mogelijkheden  tot  bestrijding  van het  illegale  casino-circuit,  Gouda 
Quint ,, Arnhem , 1990. 
195.. Wagenaar , Keren (1985). 
196.. Schalke n (1990) 7/13-14. 
197.. National e Stichtin g Casinospele n (NSECN), 'Circulair e betreffend e de ontwikkelin g met betrekkin g tot illegal e 
speelgelegenhede nn en quas i roulettes' , Brie f van 10 jun i 1986. Deze brie f is openbaa r gemaak t in: Zoetema n (1988) 
199-203. . 
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tee begrijpen als een voorland van het wettige casinowezen. 
Terwijll de NSECN de bakens in de richting van de markt verzet, lonkt de NSGT naar 

dee wet.180 Gedurende de hele bloeiperiode van het Golden Ten zien exploitanten zich, net als 
bijj de gedoogfase bij de speelautomaten, gedwongen om zich van criminele elementen op de 
marktt te distantieren en om verdachtmakingen van criminaliteit van buitenaf te pareren. Dit is 
reedss aan de orde als Blattgerste in 1984 een proces aanspant tegen het Algemeen Dagblad. 
Dezee krant publiceert een artikel waarin een directielid van de NSECN vertelt dat hij heeft ge-
hoordd dat Westduitse criminelen samen met Nederlandse drugssmokkelaars het Golden Ten 
exploiteren.1999 Dergelijke verdachtmakingen zijn nog steeds een eerste zorg als de NSGT de 
notaa Golden Ten in perspectief (1989) inbrengt tegen de regeringsnota Kansspelen in per-
spectiefspectief (1989). De NSGT raamt daarin de spelopbrengsten van het Golden Ten over 1988 op 
tussenn de 310 en 440 miljoen gulden (tegenover de staatscasino's 225 miljoen).200 De NSGT 
verzett zich vooral tegen de associatie tussen Golden Ten en criminaliteit. Zonder omhaal re-
kentt de regering het Golden Ten tot het illegale gokcircuit. De NSGT noemt het belangrijkste 
bezwaarr van de regering tegen Golden Ten casino's 'onjuist en ongenuanceerd', namelijk dat 
dee exploitanten zich daar 

(...)) niet bekommeren om hun wettelijke verplichtingen uit de sociale zekerheid en de fiscaliteit 
enn evenmin om regels van betrouwbaar en verantwoord spelaanbod, terwijl verder geen voor-
waardenn kunnen worden gesteld of gehandhaafd ten behoeve van de beheersbaarheid van de 
negatievee gevolgen van overmatig gokken.201 

Dee NSGT stelt dat de regering de Golden Tens ten onrechte alle over een kam scheert. 

Criminaliteitt en illegaliteit zijn hiermee naar voren gebracht als de overheersende problematie-
kenn van de casinomarkt, zoals die zich na de legalisatie van casino's in de WOK van 1974 af-
tekenen.. Naast de fraude binnen de staatscasino's bestrijdt de overheid de illegale en crimi-
nelee casino's die buiten het wettelijk bestel tot ontwikkeling komen, inclusief de Golden Ten 
casino's.. De Nederlandse overheid doet dit ter bescherming van het wettige casinowezen, ter 
beschermingg van de samenleving tegen criminele elementen en ter bescherming van spelers 
tegenn misleiding en bedrog bij het kansspel. 

Nett als bij het bingo zien we dat bij de casino's via de wetshandhaving in het over-
heidsbeleidd een nieuwe scheidslijn wordt doorgevoerd. Er wordt een onderscheid gemaakt 

198.. Naar aanleidin g van de veroordelin g van het spel doo r de Hoge Raad op 25 jun i 1991 vraag t de NSGT officiee l 
eenn vergunnin g aan bij het Ministeri e van Justiti e (de Volkskrant,  14 septembe r 1991). Deze vergunnin g wijs t justiti e 
eenvoudigweg ,, net als overigen s enkel e andere vergunningaanvrage n van bijvoorbeel d het Van der Valk concern , 
vann de hand onder verwijzin g naar de WOK, aangezie n er confor m deze wet nooi t meer dan één vergunnin g mag 
worde nn verteen d (Zie RvC. Jaarverslag  1993, Den Haag, 1994,19). . 
199.. Zoetema n (1988) 188; Algemeen  Dagblad,  13 oktobe r 1984. 
200.. Aan de hand van een door de diens t van het IJkweze n in 1988 gehoude n enquêt e onder de Nederlands e ge-
meenten ,, scha t de RvC de spetopbrengs t van het Golde n Ten op tusse n de 300 en 400 miljoe n gulden : Raad voor 
dee Casinospelen , Kansspelbeleid:  Normeren  en tolereren,  Den Haag, 1988. 
201.. National e Stichtin g Gokten Ten (NSGT), Golden  Ten in  perspectief.  Beleidsnota  van de Nationale  Stichting 
GoldenGolden  Ten tot  reglementering  en legalisering  van Golden  Ten-Spelen  in  Nederland,  z.p. 1989,12; het citaa t is af-
komsti gg uit de nota 'Kansspele n in perspectief , Handelingen  Tweede Kamer,  1988-1989, wet 21.277, nr.2.3 . 
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tussenn te gedogen en te bestrijden commerciële casino's. In de praktijk worden commerciële 
casino'ss daarbij op een grotere schaal geaccepteerd dan wettelijk strikt genomen is toege-
staan.. Deze acceptatie hangt samen met de moeilijkheden bij de handhaving van de wet, met 
dee maatschappelijke aanvaarding van casino's en met de mate waarin daadwerkelijk sprake is 
vann een schadelijke criminele exploitatie. Door de grote variatie en het omstreden karakter 
krijgtt het complex van casino's het karakter van een circuit, zoals ik dat eerder heb omschre-
venn voor het kienen en bingo (zie paragraaf 5.5.1 ).202 Zo'n circuit valt aan de ene kant te on-
derscheidenn van een besloten subcultuur en aan de andere kant van een gereguleerde eco-
nomischee sector. De casinomarkt kent zowel besloten huiskamercasino's, criminele casino's, 
gedoogdee casino's als legale casino's. Wat dit betreft bestaat er een accentverschil tussen het 
bingocircuitt en het casinocircuit. Terwijl het bingocircuit nog geen legale commerciële variant 
kent,, kent het casinocircuit deze variant in de vorm van het overheidsmonopolie al wel. 

Inn vergelijking met het bingocircuit leidt de bestrijding van criminele en illegale casino's 
tott een omkering in de dynamiek van de schaalvergroting. Leiden de grote verschillen in het 
plaatselijkk beleid bij het bingo tot het streven naar een landelijke uniformering van het beleid, 
bijj de casino's probeert de rijksoverheid plaatselijk een landelijk uniforme regeling af te dwin-
gen.. Er wordt niet serieus stilgestaan bij het alternatief, namelijk om aan (enkele) Golden Ten 
exploitantenn het recht op een legale en gecontroleerde exploitatie van casino's te geven. De 
alternatievee strategie van het legaliseren van een illegale markt wordt wel doorgevoerd bij de 
speelautomaten. . 

5.6.. Speelautomate n en verslavin g 

Mett de legalisering in 1986 van gelduitkerende kansspelautomaten wordt een tot dan toe gro-
tendeelss illegale en gedoogde markt bijna geheel legaal. Bovendien zijn op deze markt de voor 
hett alibimodel karakteristieke beperkingen op de particuliere exploitatie of de bestemming van 
dee opbrengst niet langer van toepassing. Bij de handhaving van de wet kan de ontduiking van 
dergelijkee beperkingen, die tot uiting komen in een criminele of illegale exploitatie, dan ook niet 
uitgroeienn tot de voornaamste zorg. Op de markt van speelautomaten lijkt na 1986, kortom, de 
roll van het alibimodel uitgespeeld. De speelautomatenmarkt wordt juist geconfronteerd met 
eenn problematiek die voortvloeit uit de opheffing van het alibimodel. Hoe valt een vrije onder-
nemingsgewijzee exploitatie van kansspelen te beheersen? Dat wordt op deze markt de belang-
rijksterijkste vraag. Deze vraag dringt zich op door de ontwikkeling van het probleem van de speel-
verslaving.. Wel worden criminaliteit en illegaliteit bij de regulering van speelautomaten nog ge-
bruiktt als een aanvullend argument bij de regulering - bij de regulering van het bingo en van de 
casino'ss vormde verslaving een soortgelijk aanvullend argument. 

Opp de speelautomatenmarkt gaat de verslavingsproblematiek de problemen van crimi-
naliteitt en illegaliteit dus pas overheersen nadat die problemen grotendeels lijken te zijn opge-
lostt door de legalisatie van gelduitkerende kansspelautomaten. De overheid onderkent gok-
verslavingg rond speelautomaten vervolgens niet meteen als probleem. Zodra zij dit wel doet 
heeftt dit ingrijpende gevolgen voor de ruimtelijke verdeling van speelautomaten. 

202.. Zie Kingm a (1988). 
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5.6.15.6.1 Gemeentelijk  beleid 
Dee WOK van 1986 moet meer eenheid brengen in de plaatselijk sterk uiteenlopende beleids-
situatiess voor speelautomaten. Door de grote beleidsverschillen heeft de nieuwe wet ook zeer 
uiteenlopendee gevolgen. En door de ondoorzichtige afbakening tussen de verantwoorde-
lijkhedenn van het plaatselijk en landelijk bestuur ontstaan meningsverschillen over de uitleg 
vann de wet. 

Dee WOK staat speelautomaten toe in speelhallen en in casino's en beperkt speelauto-
matenn verder tot een horeca-omgeving. Voordien stonden sommige gemeenten speelauto-
matenn ook toe in tabakswinkels, wasserettes, kapperszaken en hakkenbars. In gemeenten 
mett een dergelijke ruimhartige vergunninguitgifte geeft de inperking door de WOK aanleiding 
tott verzet van ondernemers. Dit is het geval in Amsterdam. Daar leidt het wetsvoorstel in 1980 
tott protesten van sigarenwinkeliers, die zich dan op meerdere fronten in hun bestaan bedreigd 
voelen,, ook bij de verhoging van de accijns op sigaretten en de uitsluiting van de verkoop van 
strippenkaartenn voor het openbaar vervoer.203 Volgens de sigarenwinkeliers meet de wetgever 
mett twee maten, want de verkoop van loten blijft aan hen wel toegestaan. Een actiecomité 
belegtt in november 1980 een vergadering en in december volgt in een 'wilde actie' de blokka-
dee van twee tramremises door een honderdtal winkeliers. Uiteindelijk besluit B en W tot een 
soortt uitstervingsbeleid. Winkeliers die al een speelautomaat hebben mogen deze behouden, 
maarr nieuwe winkeliers kunnen geen vergunning voor een speelautomaat meer krijgen. 

Voorr gemeenten met een restrictief beleid zijn de gevolgen van de legalisering van 
kansspelautomatenn in 1986 ingrijpender. In die gemeenten leidt de legalisering tot slepende 
controversenn over cruciale vragen. Wat is het minimaal toegestane aantal automaten - in de 
wett staat 'één of meer"? Mogen gemeenten voorts een onderscheid tussen kansspel- en be-
hendighekjsautomatenn maken? En in hoeverre mogen gemeenten bij de vergunningverlening 
eenn onderscheid naar horecagelegenheid maken? Het zijn deze onderscheidingen die in en 
doorr de controverse aangescherpt worden. Aanvankelijk doet de problematiek zich gelden als 
eenn vraagstuk van 'gemeentelijke beleidsvrijheid'. Veel kamerleden en ook de Commissie-
Geelhoedd voorzagen deze problematiek. Maar gaandeweg raakt dit vraagstuk verbonden met 
dee snel opkomende en omvattende kwestie van gokverslaving en van de zogenaamde 'ver-
wervingscriminaliteit',, de criminaliteit veroorzaakt door gokverslaafden. Uiteindelijk leidt dit in 
19977 tot een wetsvoorstel waarin gemeenten uitsluitend een vergunning mogen (maar niet 
hoeven)) geven voor één of twee kansspelautomaten in de 'hoogdrempelige' horeca, ook wel 
dee 'natte horeca' genoemd: de cafe's en restaurants met een vergunning tot het schenken van 
alcohol.204 4 

Dezee terugdringing van kansspelautomaten kondigt zich al kort na het van kracht wor-
denn van de WOK van 1986 aan. In het oosten van het land keren enkele kleine gemeenten 
zichh tegen de door de WOK 'opgelegde' uitbreiding van speelautomaten in de horeca. De ge-
meentee Noordoostpolder weigert in 1987 meer dan één kansspelautomaat in horecagelegen-
hedenn toe te laten. En de gemeenten Olst en Boxmeer weigeren vergunningen af te geven 

203.. 'Protestvergaderin g tegen wettelij k verbod . Onvred e rond gokkas t bij sigarenwinkeliers ' Het Parool, 
255 novembe r 1980; "Wild e acti e van sigarenwinkeliers' , Hef Parool,  3 decembe r 1980. 
204.. 'Gemeente n vri j om gokkaste n uit te bannen' , Binnenlands  Bestuur,  14 novembe r 1997. 
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voorr kansspelautomaten in de 'droge horeca': de gelegenheden zonder alcoholvergunning, 
zoalss de cafetaria's en snackbars. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) stelt 
dezee gemeenten in eerste instantie in het ongelijk.205 De bevoegdheid tot het maken van nade-
ree onderscheidingen zou zijn voorbehouden aan de rijksoverheid, die hiervoor eventueel met 
eenn Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nadere regels uit kan vaardigen. Maar in de bo-
demproceduree komt het CBB op haar standpunt terug. Gemeenten zijn wél bevoegd om on-
derscheidd tussen typen automaten en tussen typen gelegenheden te maken. Deze bevoegd-
heidd bevestigt het CBB in de zaak van de gemeente Wierden, waar in 1989 geen kansspelau-
tomatenn meer in 'laagdrempelige inrichtingen', zoals cafetaria's, mogen staan opdat 'gokver-
slaving'' en 'speelzucht bij jongeren' wordt voorkomen.206 In 1987 komt het CBB voor de ge-
meentee Wijhe al tot de conclusie dat gemeenten aan de beheerders van sportkantines een 
vergunningg voor kansspelautomaten mogen weigeren, omdat daar veel jongeren onder de 
zestienn jaar komen.207 

Voorr de gemeentelijke beleidsruimte en voor de automatenmarkt heeft de wetsuitleg 
vann het CBB ingrijpende consequenties. Indien de genoemde precedenten algemene ingang 
vindenn zullen gemeentelijke overheden de plaatsing van kansspelautomaten buiten café's im-
merss tegen kunnen houden. De automatenhandel dringt er bij de wetgever, in het bijzonder bij 
dee Minister van EZ, dan ook op aan om met een AMvB een landelijk uniforme invulling aan de 
WOKK te geven, 'om te voorkomen dat ondernemers weer afhankelijk worden van de plaatselij-
kee of persoonlijke mening van burgemeesters'.208 De verlangde AMvB zou in iedere horeca-
gelegenheidd twee kansspelautomaten toe moeten staan. 

Dee zacht e hand 
Tussenn de twee uitersten van het gemeentelijk verbod en het landelijk gebod in ontwikkelt de 
gemeentee Deventer het alternatief van een vrijwillige maar bindende afspraak, een zogeheten 
convenant,, tussen het gemeentebestuur, de horeca- en de automatenondernemers.209 Net als 
inn gemeenten als Olst, Boxmeer of Wierden geldt ook in Deventer tot 1986 een restrictief au-
tomatenbeleid.. Nimmer is een vergunning voor een speelbal afgegeven en de kansspelauto-
maatt blijft beperkt tot maximaal één in uitsluitend de café's en restaurants. Een verschil met de 
genoemdee kleine gemeenten is dat het gemeentebestuur van Deventer een genuanceerde 
meningg over het rijksbeleid heeft. Het Deventer bestuur onderschrijft de uitgangspunten van de 
WOKK van 1986 en beschouwt speelautomaten als een maatschappelijk geaccepteerd ver-
schijnsel.. Het gemeentebestuur wil niet zonder meer voorbijgaan aan de belangen van bonafi-
dee ondernemers en van recreatieve spelers. Zij vreest bovendien dat een te beperkte speel-
ruimtee illegale praktijken in de hand zal werken. De ambtenaren in Deventer zijn verder goed 

205.. Uitspraa k van de Voorzitte r van het Colleg e van beroep voor het Bedrijfsleve n (CBB), 29 apri l 1987 (Boxmeer) , 
no.. 87/0872/68/203; Idem. 24 augustu s 1987 (Noordoostpolder) , no. 87/2139/68/203; Uitspraa k CBB, 23 maart 1988 
(Boxmeer) ,, no. 87/0872/203; Vgl . Automatenmagazine  oktobe r 1987, jun i 1988, augustu s 1988, decembe r 1988. 
206.. Uitspraa k Voorzitte r van het Colleg e van Beroep voor het Bedrijfsleve n 14 februar i 1989 (Wierden) , no. 
89/0274/68/203;;  Vgl . Automatenmagazine,  mei 1989. 
207.. Uitspraa k van de Voorzitte r van het Colleg e van Beroep voor het Bedrijfsleven , 14 jul i 1987 (Wijhe) , no. 
87/1625/68/203. . 
208.. Automatenmagazine,  jun i 1988. 
209.. Zie voor het princip e van convenanten : I.M. Proper , M. Herweije r (red.), Effecten  van plannen  en convenanten, 
Kluwer ,, Deventer , 1992. 
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opp de hoogte van landelijke ontwikkelingen in de preventieve aanpak van criminaliteit. De bur-
gemeester,, C. Waal, is een drijvende kracht achter het gokconvenant en tevens voorzitter van 
eenn landelijke werkgroep criminaliteitsbestrijding.210 In het criminaliteitsbelekJ groeit eind jaren 
tachtigg de belangstelling voor bestuurlijk-juridische maatregelen in aanvullling op de strafrech-
telijkee aanpak. Een convenant sluit hier op aan. 

Inn 1988 besluit het Deventer bestuur tot een gokproject in samenwerking met de ge-
meentee Nijmegen. Dit gokproject wordt ondersteund door de rijkssubsidieregeling 'Samenle-
vingg en criminaliteit' van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken. Ter verken-
ningg van de gokproblematiek laten de gemeenten Deventer en Nijmegen de bestuurlijke be-
lekJsmogelijkhedenn inventariseren en laten zij een sociaal-wetenschappelijk onderzoek instel-
lenn naar fruitautomaten, verslaving en criminaliteit.211 De onderzoekers schatten in het rapport 
GokkenGokken in Deventer en Nijmegen (1989) dat er in Deventer ongeveer 250 gokverslaafden zijn. 
Zijj baseren zich op een enquête onder mannen tussen de 15 en 35 jaar en op een aantal in-
terviewss met gokverslaafden. De gokverslaving zou 'sluipenderwijs' in de 'droge horeca' tot 
ontwikkelingg zijn gekomen, met de jeugd als belangrijkste 'risico-categorie'. 

Inn combinatie met een sterke beleidswil geeft het rapport een concrete aanleiding tot 
maatregelen.. De beleidswil is sterkk omdat het gokproject niet alleen in het teken van de 'kleine 
criminaliteit'' maar ook in dat van de 'bestuurlijke-' en 'sociale vernieuwing' staat - op dat mo-
mentt allemaal politieke prioriteiten. Omstreeks dezelfde tijd komt het thema gokverslaving lan-
delijkk naar voren, onder meer via de RvC en instellingen voor de verslavingszorg (zie para-
graaff 6.5.2). In samenhang hiermee groeit de media-aandacht voor gokverslaving. Ook de re-
geringg onderkent in de nota Kansspelen in perspectief {1989) dat in het kansspelbeleid meer 
dann voorheen 'rekening met problematisch en dwangmatig speelgedrag gehouden zal moeten 
worden'.. De plaatsing van gokverslaving op de nationale agenda sterkt het Deventer bestuur in 
hett voornemen om 'de gokautomaat aan te pakken'. In samenspraak met de exploitanten 
stellenn ambtenaren het beleidsplan op dat ten grondslag ligt aan het convenant van september 
1990.212 2 

Dee bij het convenant betrokken partijen maken afspraken over de ruimtelijke verdeling 
vann kansspelautomaten: in de 'natte horeca' mogen ten hoogste twee kansspelautomaten 
staan,, in de 'droge horeca' mag ten hoogste één zo'n automaat staan en in de meest laag-
drempeligee categorie van de (sport)kantines zijn kansspelautomaten geheel verboden: De-
venterr voert hiermee een zogeheten '2-1-0 verdeling' door. Deze ietwat cryptische cijfermatige 
aanduidingg van het beleid slaat dus op de ruimtelijke verdeling van kansspelautomaten over 
driee soorten horecagelegenheden, en het is in termen van deze verdeling dat varianten van het 
plaatselijkee automatenbeleid veelal aangeduid worden. De convenantpartners maken ook af-
sprakenn over de voorlichting, de hulpverlening en het toezicht op speelautomaten. Het conve-
nantt stelt verder een leeftijdgrens van achttien jaar voor de spelers in. Daarnaast dienen de 
Deventerr horecaondernemers spelers die langer dan een uur achtereen spelen op hun speel-

210.. C.J.D. Waal, 'Herlevin g en herwaarderin g van bestuurlijk e preventie "  in: Van den Broek e.a. (red.) Krijgen  ge-
meentenmeenten  de criminaliteit  klein?,  's-Gravenhage , 1992,36-46. 
211.. B.P.M. Janssens , P. Driessen , J. Overbekking , Gokken  in  Deventer  en Nijmegen.  Onderzoek  naar  omvang, 
aardaard  en ontwikkeling  van gokgedrag  uitgevoerd  in  opdracht  van de gemeenten  Deventer  en Nijmegen,  Deven-
ter/Nijmegen ,, 1989. 
212.. Van gokverslavin g zijn we ons onvoldoend e bewust' , de Volkskrant,  16 januar i 1990. 
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gedragg aan te spreken. De automaatondernemers verplichten zich bovendien nog tot de beta-
lingg van een extra 'belasting' van 75 gulden per jaar per fruitautomaat. 

Hett convenant van Deventer is dus zowel een reactie op de gokverslaving als op het 
doorr de WOK opgeroepen spanningsveld van de gemeentelijke beleidsvrijheid. Deventer 
wordtt een proeftuin voor de landelijke problematisering van gokverslaving, in de vorm van een 
onderzoekk en een beleidsexperiment waar andere gemeenten aan kunnen refereren; andere 
gemeentenn volgen het voorbeeld na of zetten zich er juist tegen af. De landelijke betekenis van 
dezee proeftuin blijkt ook uit de betrokkenheid van de belangenorganisaties van speelautoma-
ten-- (VAN) en horeca-ondernemers (Horeca Nederland). Ook de Vereniging van Nederlandse 
Gemeentenn (VNG) steunt het experiment. Het convenant van Deventer krijgt veel aandacht in 
dee landelijke media. De Evangelische Omroep (EO) laat er bijvoorbeeld een uitvoerig video-
verslagg van maken.213 De EO presenteert Deventer als een gemoedelijk provinciestadje dat is 
opgeschriktt door een onzichtbaar gokvirus, waartegen de gemeente zich verweert 'omdat de 
landelijkee overheid er niets aan doet'. 

Dee maatregelen en afspraken uit het convenant richten zich op verschillende schaalni-
veau's.. Een aantal maatregelen is gericht op de speelautomaten zelf. Van een iets hoger ni-
veauu zijn de voorschriften voor de speelruimte waar de automaten staan opgesteld, de hore-
cagelegenheid.. En het hoogste schaalniveau van het convenant betreft de afspraken tussen 
dee bedrijfstakken (Horeca Nederland en de VAN) en de gemeentelijke beleidsafdelingen. Door 
dezee verschillende niveaus van regulering en door de verschillende aspecten van de auto-
maatexploitatiee waarover afspraken worden gemaakt, kunnen we het convenant zien als een 
specifiekk beheersingsarrangement op het niveau van de gemeente. 

Ditt beheersingsarrangement is als geheel weer opgenomen in een naar tijd en ruimte 
overkoepelendd beslissingskader, dat verwijst naar het landelijke schaalniveau van de WOK. 
Wantt in tijd-ruimtelijk perspectief zit de optie van het convenant ingeklemd tussen twee meer 
extremee beleidsalternatieven. De burgemeester benadrukt op een soort hoorzitting vooraf dat 
hett gemeentebestuur de mogelijkheid altijd nog heeft om de fruitautomaat uit alle laagdrem-
peligee horeca te weren. Dat kan namelijk op grond van de genoemde wetsuitleg door het CBB 
voorr de gemeente Wierden. Het convenant krijgt een voorlopige status van twee jaar en het 
gemeentebestuurr maakt de voortzetting ervan afhankelijk van een evaluatie. Maar ook de on-
dernemerss hebben een alternatief. De voorzitter van de VAN benadrukt dit bij de onderteke-
ningg van het convenant. De VAN blijft zich inzetten voor een landelijke AMvB. Horeca Neder-
landd ondertekent mede een hierop gericht rekest van de VAN gericht aan de Ministers van EZ 
enn van Justitie.214 

Tenn tijde van de instelling van het Deventer convenant hebben de betrokken partijen 
grofwegg vier opties voor kansspelautomaten: als eerste de optie van het convenant dat veelal 
iss gericht op een ruimtelijke 2-1-0 verdeling; als tweede de optie van een landelijke AmvB ge-
richtricht op een 2-2-0 verdeling; als derde de optie van de gemeente Wierden waar de verdeling 
1-0-00 is; en als vierde is er nog de optie van de illegale exploitatie, waarbij men zich weinig 
vann bepalingen voor de ruimtelijke verdeling van kansspelautomaten aantrekt. 

Voorr geen van de bij de speelautomaten betrokkenen is de keuze voor een optie een 
individuelee aangelegenheid. De ondernemers laten zich (bege)leiden door hun belangenor-

213.. Tijdsein,  EO, 12 novembe r 1990 
214.. Automatenmagazine,  oktobe r 1990. 
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ganisaties ,, de VAN en Horec a Nederland , en de VNG adviseer t de gemeenten . De VNG ver-
klaar tt  zich omwill e van de gemeentelijk e beleidsvrijhei d tot voorstande r van convenanten. 215 

Laterr  adviseer t de VNG zelfs nadrukkelij k om te streve n naar een overeenkoms t met onderne -
mers .. Ze wijs t daarbi j op de tenden s bij veel gemeente n om fruitautomate n è la Wierde n uit de 
drog ee horec a te weren en op de dreigin g van een Amv B die deze tenden s oproept. 216 Onder -
tusse nn wach t de regerin g af in hoeverr e de gemeente n kansspelautomate n daadwerkelij k te-
rugg zulle n dringen . Zij wi l geen aanvullend e maatregele n nemen zolan g daarvoo r geen 'drin -
gend ee noodzaak ' aanwezi g is . Van noodzaa k zou sprak e kunne n zijn als de rendabilitei t in het 
gedran gg kom t en er illegal e exploitati e dreigt. 217 De VNG en de rijksoverheid  vrezen op dit 
momen tt  dus nog voo r een overreacti e van gemeentelijk e overhede n op de gokverslaving : 
gemeente nn zoude n de speelautomate n wel eens te ver teru g kunne n dringen . 

Dee vier optie s levere n voo r de ondernemer s en gemeente n dilemma' s op zoals sche -
matisc hh weergegeve n in figuur  5.2. Dit schem a kan inzichtelij k maken waaro m het convenan t 
voo rr  beid e partije n een rationel e keuze is, waarbi j de kans op een optimaa l resultaa t groo t 
lijkt .. Want als de gemeent e niet kies t voo r het convenan t lijk t de kans groo t dat de onderne -
merss met een Amv B doo r het ministeri e van EZ gesteun d zulle n worden , of dat zij zulle n kie-
zenn voo r een illegal e exploitatie . In beid e gevalle n bereik t de gemeent e een slechte r resultaa t 

gemeente n n 

wel l 

convenan t t 

geen n 

convenan t t 

ondernemer s s 

convenan t t 

2-1-0 0 
(Deventer/VNG ) ) 
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(Economisch e e 
Zaken/AmvB ) ) 

geen n 
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1-0-0 0 
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-?--
(Illegaliteit ) ) 

FiguurFiguur  5.2: Het speelautomatenconvenant  en de onderhandelingsalternatieven  in 
19901990 voor  gemeenten  en ondernemers. 

dann met het convenant . Wijzen de ondernemer s het convenan t af dan lijk t de kans groo t dat 
dee landelijk e overhei d de kant van de gemeente n kies t en afziet van een eventuel e AmvB . De 

215.. De Telegraaf,  1 augustu s 1990; VNG, Brief  over  speelautomate n aan de leden , 19 decembe r 1990. 

216.. VNG, finer'aan  de leden over het speelautomatenbeteid , 22 augustu s 1991. 
217.. Antwoor d op Kamervrage n van mevr . Janmaa t Abee van 21 decembe r 1990, Handelingen  der  Staten-
Generaal,Generaal,  1990-1991, nr.265,535-536 ; Zie Regeringsnot a (1989) 18. 
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gemeentee kan ook kiezen voor een minder welwillend alternatief zoals dat van de gemeente 
Wierden.. In beide gevallen bereiken de ondernemers een slechter resultaat dan met het con-
venant.. De kans op een AmvB lijkt het grootst wanneer de ondernemers het convenant on-
derschrijvenn terwijl de gemeente dit afwijst. En de kans op een uitkomst zoals die van de ge-
meentee Wierden lijkt het grootst wanneer de gemeente het convenant onderschrijft terwijl de 
ondernemerss dit afwijzen. De illegale exploitatie van kansspelautomaten is alleen waarschijn-
lijkk wanneer geen van beide partijen een convenant wil en ze dus eigenlijk niet willen onder-
handelen. . 

Hoewell bij een convenant de kans op een optimaal resultaat groot lijkt, is het conve-
nantt omstreden. Dit komt deels doordat veel gemeenten een civielrechtelijke overeenkomst te 
onzekerr vinden of te veel inspanning vinden vragen. Het komt ook doordat gemeenten niet 
gelovenn dat gokverslaving met de convenantafspraken valt te voorkomen. Of gemeenten voor 
eenn convenant kiezen hangt niet alleen af van de kans dat een bepaald alternatief gereali-
seerdd zal worden, maar ook van het gewicht dat men aan een bepaald alternatief meegeeft. 
Hoee zwaar weegt de gokproblematiek? Welk risico wil een gemeente lopen op een minder 
gunstigee uitkomst dan met een convenant? Bij een inventarisatie in 1991 door de VNG en de 
VANN blijkt dat 18 gemeenten het voorbeeld van Deventer navolgen en dat 81 gemeenten dit 
voorbeeldd in overweging nemen.218 Daar staat tegenover dat 78 gemeenten een convenant 
geheell afwijzen. In Zutphen heeft de burgemeester bijvoorbeeld geen enkel vertrouwen in een 
convenant.2199 In die gemeente bestaat een grote weerstand tegen fruitautomaten. Enkele jaren 
eerderr is in Zutphen nog de plaatselijke speelhal gesloten - 'een nest van helers en een bron 
vann overlast'. Een overeenkomst met automaatondernemers is voor de Zutphense burge-
meesterr Brouwer-Korf een gotspe: 'Steden als Deventer en Apeldoorn hebben onder druk van 
dee VAN en het ministerie van EZ een convenant afgesloten. Met name Deventer pocht nogal 
mett dat convenant als zou de stad een stap hebben gezet in het terugdringen van het gokpro-
bleem.' ' 

Hett aantal gemeenten met een convenant neemt toe tot 61 in 1993, blijkt uit een vol-
gendee inventarisatie van de VNG. Maar dit steekt mager af tegen de 152 gemeenten die de 
fruitautomatenn terugdringen naar een 2-0-0 of een 1-0-0 verdeling, waarbij er dus geen enkele 
kansspelautomaatt in de droge horeca mag staan.220 En terwijl dit aantal toeneemt tot 241 in 
19955 blijft het aantal gemeenten met een convenant met 63 nagenoeg gelijk. Landelijk daalt 
hett aantal kansspelautomaten in de periode 1992-1995 met ongeveer 7.000.221 

Dee VAN beschouwt een convenant zoals in Deventer aanvankelijk als een tegemoet-
komingg aan gemeenten met een terughoudend beleid. Zo'n convenant blijkt echter al snel het 
hoogstt haalbare alternatief dat bovendien veel inspanning vergt. Convenanten impliceren 
veelvuldigg en intensief overleg: er zijn meerdere partijen bij betrokken, er worden veel details in 
geregeldd en in iedere gemeente verschillen de krachtsverhoudingen, de opvattingen en de 
marktsituatiee waarop het convenant wordt afgestemd. Meestal vormt een evaluatie-onderzoek, 

218.. H. Mutsaers , E. Gijsen , Onderzoek  Gemeentelijk beleid  speelautomaten,  VNG/SGBO, 1992. 
219.. 'Gemeent e praat niet met gok-branche , maar verbied t gewoon' , Trouw,  18 novembe r 1992. 
220.. H.P.M. Mutsaers , Het iets-nul-nul-beleid.  Landelijk  onderzoek gemeentelijk  beleid  speelautomaten  In 1995, ver-
gelijkingengelijkingen  met  1992 en 1993, SGBO/VNG, Den Haag, 1995. 
221.. Hierbi j neemt overigen s het aantal horecalocatie s met kansspelautomate n toe, met zo'n 2.600 (zie tabel  6.2). 
Ditt  kan ten dele kan worde n toegeschreve n aan een compensatiestrategi e waari n sommig e cafetariahouder s met 
hett  oog op kansspelautomate n een alcoholvergunnin g aanvragen . 
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datt de ondernemers doorgaans (gedeeltelijk) betalen, een voorwaarde uit het convenant. 
Gemeentenn die kiezen voor een convenant hanteren het convenant van Deventer 

veelall als uitgangspunt Toch worden soms op deelaspecten andere of aanvullende afspraken 
gemaakt.. In Den Haag wordt bijvoorbeeld een convenant met een 2-2-0 verdeling gesloten, ter 
vervangingg van de eerdere 3-3-0 situatie;222 in plaats van drie kansspelautomaten mogen er in 
Denn Haag dus nog maximaal twee in zowel de natte als de droge horeca staan. Bij nieuwe 
convenantenn probeert men bovendien de zwakke punten van het Deventer beleid te onder-
vangen.. De gemeente Breda stelt in 1993 een door de automaatondernemers betaalde 'kans-
spelwachter** aan. Daarmee versterkt Breda het directe toezicht op speelautomaten, dat als het 
meestt kwetsbare aspect van kansspelautomaten in de droge horeca wordt beschouwd.223 In 
Denn Bosch zien de ondernemers met een 'bewakingscommissie kansspelen' zelf toe op de 
nalevingg van convenantafspraken.224 Het convenant van Deventer wordt later ook bijgesteld. 
Bijj de verlenging van dit convenant in 1992 sluit de gemeente individuele convenanten met ho-
reca-ondememers.. Sommige horeca-ondernemers voelden zich namelijk niet gebonden aan 
hett convenant, omdat ze geen lid van Horeca Nederland waren. Daarnaast ondertekenen nu 
ookk de politie en hulpverlenende instellingen het convenant. Zij zijn immers ook betrokken bij 
dee automatenproblematiek. Toch nemen deze partijen in veel andere gemeenten een gereser-
veerdee houding aan of distantiëren ze zich zelfs van een convenant. 

Dee hard e hand 
Hett Ministerie van EZ beschouwt de 2-1-0 verdeling als een minimale voorwaarde voor een 
rendabelee exploitatie. EZ wil dus dat in de droge horeca minstens één kansspelautomaat 
wordtt toegestaan. Dit blijkt als de Minister van EZ in mei 1992 de gemeente Utrecht op aan-
dringenn van de VAN met een officiële brief wijst op de strekking van de WOK en op de nood-
zaakk van een 'zorgvuldige belangenafweging'.225 De Utrechtse gemeenteraad wil namelijk de 
kansspelautomaatt geheel uit de droge horeca weren en heeft besloten om een 2-0-0 verdeling 
doorr te voeren. Utrecht streeft niet zozeer een vermindering van het aantal gokautomaten na, 
maarr wil een vermindering van het aantal locaties met kansspelautomaten, door deze in de 
drogee horeca geheel te verbieden.226 Voor de VAN is dit onaanvaardbaar. Een belangrijk ver-
schill met Deventer is de Utrechtste marktsituatie. Utrecht heeft een relatief groot aantal hore-
ca-etablissementenn en daardoor staan er veel kansspelautomaten. Het grote aantal speelhal-
lenn wil de gemeente eveneens verminderen, van negen tot vijf. Verder is het in Utrecht een 
publiekk geheim dat een gedeelte van de horeca en de automatenhandel in handen van notoire 
criminelenn is. De VAN voelt zich in het overleg met de gemeente Utrecht niet serieus geno-
men.2277 Maar Utrecht houdt vast aan de gekozen beleidslijn. Utrecht vindt het advies van de 
VNGG voor een convenant niet overtuigend. Voor de VAN is de drastische aanpak bedreigend, 

222.. E. de Bie, B. Bieteman , C. ten Den, Zogen  dat  het  een spel  blijft.  Evaluatie  van het  Haagse convenant  inzake 
kansspelautomaten,kansspelautomaten,  Intraval , Groningen , 1993. 
223.. de Volkskrant,  30 oktobe r 1993; Zie Gokt  Breda  (nog  steeds)?  Herhalingsmeting  naar  deelname  aan kansspe-
lenlen  door  jongeren  en hun  overig  gokgedrag,  Gemeent e Breda en GGD, 1996. 
224.. S. Kingma , Het speelautomatenconvenant  van 's-Hertogenbosch,  gemeent e 's-Hertogenbosch , 1995. 
225.. Ministe r Andriessen , Brief  aan B&W van Utrecht , Den Haag, 8 mei 1992. 
226.. Nota gokverslaving,  Gemeent e Utrecht , 1991. 
227.. Automaten  Magazine,  juli/augustu s 1992. 
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omdatt het om een betrekkelijk grote stad gaat en ook omdat de mening van de Minister van 
EZZ weinig gewicht in de schaal blijkt te leggen. 

Dee reden om het convenant af te wijzen en over te gaan tot een harde aanpak schuilt 
inn Utrecht niet alleen in de ruime marktsituatie. Het belangrijkste argument is de gokverslaving 
enn het verband met de jeugd in cafetaria's. Deze 'beleidstheorie' uit de Utrechtse nota Gokver-
slavingslaving (1991) wordt als interpretatiekader gehanteerd en uiteindelijk als een aansprekende en 
overtuigendee analyse aanvaard. Toch laat beleidsondersteunend onderzoek allerminst ondub-
belzinnigee conclusies over het verband tussen gokverslaving en speelautomaten in de cafeta-
ria'ss toe. Belangrijke bijdragen aan deze beleidstheorie komen uit het onderzoek dat de VAN 
zelff in 1990 door de universiteit van Utrecht naar gokverslaving laat instellen.228 De gemeente 
Utrechtt vindt dat dit onderzoek 'onze mening bevestigt (...) dat er met name ten aanzien van 
hett aantal kansspelautomaten in de laagdrempelige inrichtingen iets moet veranderen'.229 Het 
voornaamstee argument is dat veel jongeren die op fruitautomaten spelen op vijftien en zes-
tienn jarige leeftijd of nog jonger in de droge horeca met fruitautomaten in aanraking zijn geko-
men.. Maar eigenlijk leert dit onderzoek weinig over de omvang, de toename en de oorzaken 
vann speelproblemen. Dat komt door de fixatie op het directe speelgedrag. Dit geldt voor nage-
noegg al het beleidsonderzoek naar gokverslaving. De gebrekkige kennis leidt ertoe dat onge-
fundeerdee veronderstellingen versterkt weerkeren in de conclusies van het onderzoek, als 
(mogelijke)) verklaring voor de gevonden gegevens en als aanbevelingen. 

Mett deze kanttekening suggereer ik niet dat de vermoedens van politici en ambtenaren 
overr het verband tussen gokverslaving en het aanbod van kansspelen onjuist zijn. Het is een-
voudigwegg onbekend. Zij gebruiken onderzoeken naar gokverslaving gewoonlijk ter bevesti-
gingg en aankleding van vooringenomen standpunten. De onderzoeken zijn daarbij niet toege-
snedenn op de veronderstellingen over het verband tussen bepaalde speelgelegenheden en 
gokverslaving.. Dit eenzijdige gebruik van gegevens geldt overigens niet alleen voor beschou-
wingenn en analyses gericht op het verwijderen van speelautomaten uit de droge horeca. Deze 
eenzijdigheidd is ook van toepassing op de evaluatie van het Deventer convenant.230 De criteria 
waaraann het convenant bij de beleidsevaluatie getoetst wordt zijn vooraf nauwelijks omschre-
ven.. Verder is het aantal mensen met gokprobiemen vooraf en achteraf niet op eenzelfde ma-
nierr en zeker niet precies gemeten, en de gegevens geven ook geen aanwijzing voor een 
verminderingg van het aantal gokverslaafden. Toch luidt de conclusie dat het experiment met 
hett convenant in Deventer voort kan gaan, omdat de betrokkenen vinden dat de problematiek 
'beheersbaar'' gemaakt is. 

5.6.25.6.2 Rijksbeleid 
Dee Minister van Justitie geeft in de zomer van 1993 uiting aan de groeiende onrust over gok-
verslaving.2311 In antwoord op Kamervragen zegt hij het gokken te willen terugdringen. Voor 
speelautomatenn wil hij nagaan of gemeenten niet de bevoegdheid moeten krijgen om die te 

228.1.. Kok e.a., Determinanten  van probleemspelers,  onderzoe k in opdrach t van de VANnspeelautomatenbrancri e 

organisatie ,, Rijksuniversitei t Utrecht , 1991. 
229.. Gemeent e Utrech t (1991) 9. 
230.. Jeltine k Consultancy , Evaluatie  Gokconvenant  Deventer,  Amsterdam , 1992; R. Janssens , H. te Poele, Spelen 

opop  fruitautomaten  in  Deventer  1989-1994. Evaluatie  gokconvenant  Deventer,  Afdelin g Onderzoe k en Statistie k Ge-

meent ee Deventer , 1994. 
231.. 'Hirec h Balli n wil gokke n te lij f gaan' , Trouw,  9 jun i 1993. 
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verbieden.. Door de groeiende onrust over gokverslaving daalt bovendien op het Ministerie van 
EZZ de steun voor de mogelijkheid van een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) met een 
dwingendee richtlijn voor de plaatsing van speelautomaten in de droge horeca. De belangrijkste 
vruchtenn van de landelijke beleidsverkenningen zijn het advies Op de kast gejaagd (1995) van 
dee commissie-Nijpels, ingesteld door het Ministerie van EZ, en de nota Kansspelen herijkt 
(1995)) van het Ministerie van Justitie.232 De landelijk beleidsinitiatieven maken dat veel ge-
meentenn vanaf 1993 een afwachtende houding aannemen. 

Beginn 1991 spreekt de Minister van EZ zich in antwoord op Kamervragen reeds uit 
voorr con ven anten.233 Een AMvB schuift hij daarmee op de lange baan. Door het wegvallen van 
dezee stok achter de deur verzwakt de onderhandelingspositie van de automatenbranche om 
daadwerkelijkk een convenant te kunnen bereiken (zie figuur 5.2). Daarnaast komt het Ministe-
rierie van EZ in 1991 een productiebeperking overeen met de fabrikant van de meest succesvolle 
gokautomaat,, de Random Runner. Deze populaire automaat wordt sterk met gokverslaving 
geassocieerd.. Tevens vinden sommigen, waaronder concurrenten van de fabrikant, dat het 
Nederlandss Meet Instituut (NMI) deze automaat ten onrechte heeft goedgekeurd. Eind 1992 
laatt EZ weten alle 'piekautomaten', zoals de Random Runner, te willen verbieden.234 Piekau-
tomatenn versterken de neiging tot 'doorspelen' op grond van de 'instrumentele conditionering'. 
Dee term 'piek' is ontleend aan het beloningsschema van deze automaten. De prijzen kunnen 
relatieff lang op zich laten wachten en dan hoog (de piek) zijn. Een kwart van de fruitautomaten 
iss in 1992 van dit type, ongeveer 18.000. 

Dee Notitie speelautomaten (1993) van het Ministerie van EZ bevat voorstellen om te 
komenn tot een stringentere regulering van de automatenmarkt.235 EZ stelt voor om een leeftijd-
grenss van achttien jaar in te stellen en nadere voorwaarden te verbinden aan de spelcon-
ceptenn van speelautomaten. Voor gemeenten beveelt EZ een convenant aan. Het meest con-
cretee voorstel is dat voor 1995 alle piekautomaten op de markt vervangen moeten zijn. Verder 
maaktt de notitie gewag van een alternatieve automaat voor de cafetariasector, een 'behendig-
heidsautomaatt met kleine prijsjes' (BKP). Bij dit alles zoekt het Ministerie van EZ aansluiting bij 
hett zelfregulerend venmogen van de automatenbranche. In het advies Op de kast gejaagd 
(1995)) werkt de commissie-Nijpels de suggesties om tot concrete voorstellen.236 Deze com-
missiee is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse ministeries, instellingen uit de ver-
slavingszorg,, het NMI, de VNG, de horeca en de automatenhandel. De commissie-Nijpels ad-
viseertt om op veertien punten nieuwe normen voor kansspelautomaten in te stellen. De nor-
menn zijn gericht op het doorbreken van de mechanismen tot langdurig spelen en op het minder 
aantrekkelijkk maken van kansspelautomaten, zoals door het 'vervolg- of bovenspel', door de 
verlichtingg of door het geluid. Voor de laagdrempelige horeca beveelt de commissie een expe-

232.. Commissie-Nijpels , Op da kast  gejaagd.  Advies  van de commissie  speelautomaten,  Den Haag, februa i 1995; 
Directi ee beleid Ministeri e van Justitie , Kansspelen  herijkt,  oktobe r 1995. Het Ministeri e van Justiti e verspreid t het 
concep tt  van Kansspelen  herijkt  onder de tite l Kansspelen  in  Balans  in apri l 1994 onder belanghebbenden . Aan het 
adviess  Op de kast  gejaagd  gaat een Notitie  speelautomatenbeleid  uit decembe r 1993 van het ministeri e van Econo -
misch ee Zaken vooraf . 
233.. Automatenmagazine,  maart 1991. 
234.. de Volkskrant,  17 novembe r 1992. 
235.. Ministeri e van Economisch e Zaken (1993). 
236.. Commissie-Nijpel s (1995). 
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rimentriment met de BKP-automaat aan, en voor het gemeentelijk beleid een modelconvenant met 
eenn 2-1-0 verdeling, want volgens een rapport van het IMK zouden veel automatenbedrijven 
niett langer rendabel zijn als de kansspelautomaten worden verwijderd uit de droge horeca.237 

Hett advies van de commissie-Nijpels valt te beschouwen als een landelijke pendant 
vann het Deventer convenant. Niet alleen adviseert de commissie gemeenten om een conve-
nantt af te sluiten, maar ook heeft het advies het karakter van een overeenkomst tussen de be-
trokkenn partijen. Inhoudelijk sluit het nauw aan bij de 'zachte hand' van Deventer, doordat het 
dee exploitatie van automaten in de droge horeca wil ontzien. 

Maarr de commissie-Nijpels geeft geen eensluidend advies. De vertegenwoordigers van 
dee Ministeries van Justitie en van VWS geven een minderheidsadvies. Zij spreken zich uit voor 
eenn harde lijn met een landelijk uniform 2-0-0 beleid en zijn tegen het convenant en het expe-
rimentt met de BKP-automaat. Zij sluiten zich aan bij eerder kenbaar gemaakte standpunten 
vann de regering en de Tweede Kamer. Zo geeft de regering al ten tijde van de installatie van 
dee commissie-Nijpels te kennen een voorkeur voor een 2-0-0 beleid te hebben.238 Nog voordat 
dee commissie-Nijpels met een advies komt voert de Tweede Kamer een interpellatiedebat over 
hett door de VAN gelanceerde idee van BKP-automaten.239 De Tweede Kamer neemt dan een 
motiee aan die stelt dat een BKP-automaat niet past in een beleid gericht tegen verslaving. Men 
vreestt dat een 'behendigheidsautomaat met kleine prijsjes' (BKP) in de praktijk zal werken als 
eenn opstap naar kansspelautomaten. Verder neemt de Tweede Kamer ook een motie van het 
CDAA aan voor een 2-0-0 beleid. Het voorstel van de VAN om een BKP-automaat te ontwikke-
lenn is bedoeld om te voorzien in een alternatief voor de laagdrempelige horeca ingeval er een 
2-0-00 beleid komt. Dit voorstel heeft echter een averechts effect. Het versterkt de politieke wil 
omm kansspelen uit de cafetariasector te weren. 

Hett verdeelde advies en de standpunten van de regering en de Tweede Kamer tonen 
dee verwarring en verdeeldheid over het automaten beleid. In de tegenstelling tussen de Minis-
teriess van EZ en van Justitie komt deze verdeeldheid ook tot uiting op het hoogste ambtelijke 
niveau.. Formeel zijn deze ministeries bij het speelautomatenbeleid gelijkwaardig. In de praktijk 
bestaatt er lange tijd een zekere taakverdeling. Het Ministerie van Economsiche Zaken voert 
hett inhoudelijk beleid en het Ministerie van Justitie toetst dit aan de WOK. Maar door de ge-
brekkigee handhaving van de WOK en de onrust over gokverslaving groeit de behoefte bij het 
Ministeriee van Justitie om zich meer met de inhoud van het kansspelbeleid te bemoeien. De 
evaluatiee van het totale kansspelbeleid door het Ministerie van Justitie mondt in 1995 uit in de -
notaa Kansspelen herijkt.240 Daarin staat dat 'Landelijke maatregeien voor opstelplaatsen' van 
kansspelautomatenn 'onontkoombaar* zijn. De regering stelt in deze nota voor om deze auto-
matenn niet langer toe te laten in de laagdrempelige horeca. Op dit kernpunt wijkt de regering af 
vann het advies van de commissie-Nijpels. 

Dee regering maakt een andere belangenafweging dan de commissie-Nijpels. Want in 
dee weergave van de feitelijke situatie bestaan er amper verschillen tussen het advies Op de 

237.. Instituu t voor het Midden en Kleinbedrij f (IMK), Rendabel  Exploiteren,  Hoofddorp , 1995; dit rappor t zit als bijlag e 
bijj  het rappor t van de Commissie-Nijpel s (1995). 
238.. Staatssecretari s van Justitie , 'Brie f van 10 maart 1994 over het kabinetsbeslui t van 25 februar i 1994 tot aan-
scherpin gg van het kansspelbeleid' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1993-1994,21.277, nr.30. 
239.. 'Interpellati e over het gokbeleid ' op verzoek van de heer Schutt e (GPV), Handelingen  der  Staten-Generaal, 
144 decembe r 1994, 2444-2463. 
240.. Ministeri e van Justiti e (1995). 
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kastkast gejaagd (1995) en de nota Kansspelen herijkt (1995). Er is overeenstemming over het 
gegevenn dat circa driekwart van de 30.000 tot 60.000 'probleemspelers' bij kansspelen op 
fruitautomatenn speelt. Dit gegeven komt naar voren uit hierop gericht onderzoek (zie paragraaf 
6.6).. Wel besteedt de regeringsnota meer aandacht aan verwervingscriminaliteit bij gokversla-
ving.. Een specifiek daarop gericht onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie ver-
schaftt echter nauwelijks opheldering, zelfs naar de mening van de onderzoekers.241 Verder 
zoektt de regeringsnota aansluiting bij een advies van de commissie Jeugdcriminaliteit, die 
eveneenss pleit voor minder opstelplaatsen voor fruitautomaten.242 

Hett is overigens niet zozeer de problematiek van gokverslaving die het ministerie van 
Justitiee en de regering anders beoordelen dan de commissie-Nijpels. De verschillende conclu-
siess getuigen van een andere visie op de speelautomatenbranche. De nota van het Ministerie 
vann EZ en het rapport van de commissie-Nijpels zijn marktgericht. De automatenmarkt vormt 
hett uitgangspunt van de analyse. Speelautomaten worden beschouwd als een legitiem eco-
nomischh product. De schadelijke gevolgen zouden teruggedrongen kunnen worden door de 
automatenn aan te passen en de regels voor de exploitatie aan te scherpen. Het Ministerie van 
Justitiee en de regering richten zich daarentegen op de maatschappelijke onrust over gokver-
slaving,, en stellen de legitimiteit van de automatenmarkt ter discussie. De regeringsnota leunt 
nogg op het alibimodel van de WOK. Een voornaam uitgangspunt van het alibimodel is immers 
dee beperking van het aanbod in combinatie met de bestrijding van de illegaliteit. Waar de 
commissie-Nijpelss de automatenmarkt wil hervormen, wil de regering deze markt terugdringen. 

Tekenendd voor het verschil in waardering voor de automatenbranche is dat de nota 
KansspelenKansspelen herijkt (1995) expliciet wijst op de associatie tussen speelautomaten en de geor-
ganiseerdee misdaad.243 Daarvoor wordt verwezen naar een rapport over de horeca van de 
Vrijee Universiteit van Amsterdam.244 In dat rapport spreken de onderzoekers hun verontrusting 
uitt over de nauwe betrokkenheid van de automatenhandel bij de horeca, ook als (verkapte) ei-
genaarr of financier. De nota Kansspelen herijkt werkt de gevaren hiervan weliswaar niet uit, 
maarr alleen al de verdachtmaking is bedreigend voor de automatenbranche. 

Criminaliteit t 
Dee journalist Bart Middelburg brengt de betrokkenheid van criminelen bij de speelauto-
matenhandell naar voren in De dominee (1992), een boek over de in 1991 vermoorde drugs-
baass Klaas Bruinsma. Een 'divisie speelautomaten' zou deel uitmaken van Bruinsma's mis-
daadorganisatie.2455 Bruinsma zou voorts diverse cafés en koffieshops door dreiging met ge-
weldd hebben gedwongen om zijn speelautomaten te plaatsen. Ook politie en justitie uiten hun 
verontrustingg over de mogelijke betrokkenheid van criminelen bij de automatenhandel. De 
Rotterdamsee politiechef spreekt hier bijvoorbeeld in 1992 over op een symposium over horeca 

241.. M. van den Heuvel, J. van Kalmthout, Gokverslaving en criminaliteit in Nederland, Tilburg University 
Press,, 1995. 
242.. Commissie Jeugdcriminaliteit, Met de neus op de feiten, Ministerie van Justitie, 1994. 
243.. Ministerie van Justitie (1995,7). 
244.. F A Boerman, Georganiseerde misdaad in de horeca?, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1994. 
245.. B. Middelburg, De dominee. Opkomst en ondergang van mafiabaas Klaas Bruinsma, L.J. Veen, Amsterdam, 
1992,80/160. . 
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enn criminaliteit.246 In 1994 stelt de Amsterdamse politie in een rapport expliciet dat meer dan de 
helftt van de speetautomatenmarkt van Amsterdam in handen van criminelen is.247 De crimine-
lenn zouden betrokken zijn bij de handel in wapens, drugs, pornografie en vrouwen, en bij af-
persing,, ontvoering en zelfs moord. Zij zouden de gokkasten vooral gebruiken om zwart geld 
tee witten. Na de eerste berichten hierover in 1993 breekt de burgemeester van Amsterdam het 
overlegg met de VAN over een convenant af.248 

Inn het invloedrijke rapport Inzake Opsporing (1996) van de commissie VanTraa, het 
verslagg van de parlementaire enquête naar de (bestrijding van de) georganiseerde misdaad in 
Nederland,, herhalen de criminologen Bovenkerk en Lempens dergelijke berichten over de au-
tomatenbranche,, zij het met de kanttekening dat 'de overgrote meerderheid van ondernemers 
(...)) met georganiseerde misdaad hoegenaamd niets van doen heeft'.249 De grote aandacht 
voorr ondernemende misdadigers versterkt midden jaren negentig de grote onrust over speel-
automatenn en criminaliteit. Iets soortgelijks gebeurde aan het eind van de jaren tachtig. Toen 
versterktee de grote aandacht voor 'kleine criminaliteit' de onrust over speelautomaten en ver-
slaving,, zoals met name naar voren kwam bij het gokconvenant van Deventer. 

Bijj de berichten over de betrokkenheid van criminelen bij de speelautomaten handel 
ontbreektt doorgaans het harde bewijs. Tot frustratie van het OM is dat vaak ook lastig te leve-
ren.. Daardoor is het voor de VAN ook moeilijk om vermeende criminelen te royeren. De ver-
dachtmakingenn ondermijnen evenwel de geloofwaardigheid van de VAN. Uit een onderzoek 
vann de VAN blijkt dat de helft van de bevolking de automatenhandel met criminaliteit en ver-
slavingg associeert.250 De VAN neemt een slachtofferrol aan als een vooraanstaand Kamerlid 
enn lid van de commissie-Van Traa in een televisiedebat de vermeende banden met de geor-
ganiseerdee misdaad aansnijdt. Met een advertentie in De Telegraaf protesteert de VAN tegen 
dee stigmatisering.251 

Dee ondeugdelijke registratie van de automaatopbrengsten bevordert ondertussen de 
associatiee van speelautomaten met criminaliteit bij de ambtenaren die voor het beleid verant-
woordelijkk zijn. Ondernemers kunnen eenvoudig een lagere (zwart geld) of hogere (witwassen) 
opbrengstt opgeven. De VAN en de aangehaalde ministeriële nota's pleiten daarom voor invoe-
ringring van geijkte tellers en een verplichte registratie van tellerstanden in speelautomaten. Een 
actiee met een 'vrijwillige' tellenregistratie geeft voor 1993 in Venlo aan dat de opbrengsten een 
kwartt hoger zijn.252 In 1996 maakt de belastingdienst de speelautomaten in het hele land tot 
eenn aandachtspunt.253 Vooruitlopend op nadere wetgeving geeft de belastingdienst daarbij 

246.. De Telegraaf, 10 maart 1992; de Volkskrant, 10 maart 1992; Elsevier, 1 mei 1993. 
247.. de Volkskrant, 10 december 1994. 
248.. Het Parool, 13 augustus 1993. 
249.. F. Bovenkerk, A Lempens, 'De georganiseerde criminaliteit in Nederland: De branches horeca en gokautoma-
ten,'' TWeecfe Kamer, 1995-1996,24.072, nr.18,194-198. 
250.. Impact Communications, Onderzoek naar het imago van de speelautomatenbranche, in opdracht van de VAN, 
Zeist,, 1992. 
251.. Het televisiedebat is op 29 februari 1996 in het actualiteitenprogramma NOVA van de NOS. De advertentie ver-
schijntt op 7 maart 1996; op 11 maart verschijnt een meer algemene advertentie waarin de VAN het rijksbeleid aan 
dee kaak stelt (de Volkskrant, 11 maart 1996). 
252.. 'Justitie gaat gesjoemel met gokkasten te lijf, de Volkskrant, 22 november 1993. 
253.. Automatenmagazine, mei 1996. 
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aanwijzingenn voor de tellerregistratie. Ook dit leidt tot een kwart hogere opgaven.254 De associ-
atiee met criminaliteit wordt nog verder versterkt doordat de speelautomatenbranche ook vaak 
eenn doelwit van criminelen is. Er worden speelautomaten vernield en er vinden bedreigingen 
plaats,, evenals afpersingen, overvallen en enkele ontvoeringen. Soortgelijke delicten zijn be-
kendd uit andere bedrijfstakken waar veel (zwart) contant geld omgaat. 

Protes t t 
Hoezeerr de VAN zich onrechtvaardig behandeld voelt blijkt in 1996 uit een advertentiecam-
pagnee en een protestdemonstratie in Den Haag. De demonstratie vindt plaats aan de voor-
avondd van de bespreking van de nota Kansspelen herijkt (1995) in de Tweede Kamer.255 De 
Tweedee Kamer steunt het regeringsvoorstel om kansspelen uit de droge horeca te weren. De 
VANN vindt dat de regering de problematiek van verslaving eenzijdig afwentelt op de particuliere 
ondernemerss in de kansspelsector.298 De VAN verwijt de overheid een hypocriete houding en 
wijstt op de dreiging van een illegale exploitatie. 

Dee illegale exploitatie van speelautomaten is inderdaad denkbaar en in sommige ge-
vallenn aangetoond. Toch valt te betwijfelen of een illegale exploitatie op grote schaal succes 
zouu kunnen hebben. Deze strategie zou waarschijnlijk leiden tot een scherpe veroordeling en 
bestrijdingg van deze markt. 

Ondernemerss kunnen proberen om zonder vergunning toch speelautomaten en niet 
toegestanee typen automaten op te stellen, zoals de verboden piekautomaten. Zij kunnen au-
tomatenn ook op daarvoor verboden plekken opstellen, zoals in keukens, kelders en achterafka-
mertjes.. Ook zijn kansspelautomaten te vermommen als behendigheidsautomaten. Dergelijke 
overtredingenn van de WOK stelt de politie met enige regelmaat vast. Bijvoorbeeld houdt de 
Rotterdamsee portie in 1991 een 'gokkastenactie'.257 Er zou sprake zijn van 'een wildgroei van 
speelautomatenn in koffiehuizen, cafe's, snackbars en andere gelegeheden'. De helft van de 
horeca-exptoitantenn zou voor de automaten geen vergunning hebben. De politie wil het toe-
zichtt op automaten verscherpen. Om dit te onderstrepen neemt de Rotterdamse politie bij een 
invall in zeven gelegenheden negentien automaten in beslag.258 Daaronder bevinden zich en-
kelee Random Runners met vervalste merktekens; deze gewilde maar schaarse automaat -
waarvann de productie zoals gezegd in overleg met het Ministerie van Economische zaken in 
19900 is stopgezet - blijkt op de markt het acht tot tienvoudige van de nieuwwaarde (ongeveer 
60000 gulden) op te brengen. Bij de politie leeft het idee 'dat we bij het openen van dit deksel in 
eenn gigantische beerput kijken'. Ongeveer een jaar later is er een inval in 27 gelegenheden en 
neemtt de politie 49 automaten 'waarmee is geknoeid' in beslag.290 Een saillant detail is, dat tij-
denss het onderzoek blijkt dat een hoofdagent van de Rotterdamse politie bij de fraude in 

254.. de Volkskrant,  28 mei 1997. 
255.. VAN gaat in de aanval met landelijk e pubiiciteits-campagne' , Automatenmagazine,  apri l 1996. 
Dee demonstrati e is op 11 jun i 1996. Het kamerdeba t is op 20 jun i ('Gokbeleid' , Handelingen  der  Staten-Generaal, 
1996,6301-6310). . 
256.. 'Intervie w VAN-voofzrtte r Belksma' , Ondernemen,  Maart 1996. 
257.. de Volkskrant,  2 maart 1991; T. Hoeven , H. van de Velde, 'Polrdebemoeienj s met speelautomaten' , in: 
H.. Moerland , A. van f Veer (red.) , Gokken  op speelautomaten,  Gouda Quint , Arnhem , 1995,75-90. 
258.. 'Populair e "Rando m Runner "  op grot e schaa l vervalst' , Rotterdams  Dagblad,  4 oktobe r 1991. 
259.. Algemeen  Dagblad.  17 jun i 1992. 
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speelautomatenn betrokken is. Tegen betaling seinde hij exploitanten in over op handen zijnde 
controles.. In Den Haag spreekt de politie naar aanleiding van controles het vermoeden uit dat 
mett vijf procent van de automaten 'iets niet in de haak is'.260 Uit zulke berichten valt niet alleen 
aff te leiden dat er soms met speelautomaten wordt gemanipuleerd, maar ook dat het toezicht 
opp speelautomaten soms te wensen overlaat. 

Hoewell de terugdringing van speelautomaten ook voor horecaondernemers nadelig is 
neemtt de VAN duidelijk het voortouw in de beïnvloeding van het overheidsbeleid en het verzet 
hiertegen.. De horeca sluit zich er doorgaans bij aan. In de kringen van horeca-ondernemers 
zijnn de reacties op gokverslaving weinig uitgesproken, verdeeld en wisselvallig. Zo vraagt de 
voorzitterr van de grootste belangenvereniging van cafetaria's, de IJsfrica, zich in 1993 zelfs af 
off men gezien de negatieve publiciteit de gokautomaten misschien uit eigen beweging af zou 
moetenn schaffen.261 Minstens vijf procent van de circa 8000 Nederlandse cafetaria's zou dan 
failliett gaan.292 Een individuele handtekeningenactie van een cafetariahouder vindt echter wei-
nigg weerklank. Horeca Nederland, dat zich in grote lijnen bij de standpunten van de VAN aan-
sluit,, is van mening dat bedrijven die van speelautomaten afhankelijk zijn geen recht van be-
staann hebben.263 De IJsfrica neemt eenzelfde standpunt in over het regeringsvoorstel uit de 
notaa Kansspelen herijkt (1995).264 De voorzitter vindt dat 'eigenaren die voor de exploitatie van 
hunn zaak afhankelijk zijn van de inkomsten uit een speelautomaat, hun zaken wellicht verkeerd 
aanpakken'.. Deze houding hangt samen met het feit dat horeca-ondernemers de automaaton-
dernemerr veelal als de afhankelijke partij beschouwen; de automaatondernemer heeft de ho-
recagelegenhedenn immers nodig om een speelautomaat te kunnen exploiteren. Dat is ook de 
redenn waarom automaatondernemers veel in de horeca investeren. Bovendien staat de horeca 
zelff onder druk van negatieve publiciteit over belastingontduiking en criminaliteit. De associatie 
mett speelautomaten versterkt dat. Verder is de horeca onderling sterk verdeeld. Dit geldt 
voorall voor de snackbars die een lage organisatiegraad kennen en een hoog aandeel etnische 
ondernemers.265 5 

Inn deze paragraaf hebben we gezien hoe gokverslaving na de legalisering van kansspelauto-
matenn in 1986 op deze markt uitgroeit tot de belangrijkste problematiseringsvorm. De proble-
matiekk van criminaliteit en illegaliteit is hier ondergeschikt aan. Dat deze problematiek bij de 
casino'ss veel sterker naar voren komt dan bij de speelautomaten valt ten eerste te verklaren uit 
dee 'kunstmatige' beperking van de casinomarkt tot enkele staatscasino's. Daardoor ontstaat er 
betrekkelijkk veel ruimte voor illegale casino's. De schaarste maakt de markt aantrekkelijk voor 
criminelee ondernemers, en op illegale casino's valt per definitie weinig toezicht uit te oefenen. 
Tenn tweede heeft de speelautomatenmarkt voorafgaand aan de legalisering lange tijd een se-
mi-legalee gedoogstatus. In deze periode staat de problematiek van illegaliteit en criminaliteit 

260.. de Volkskrant,  10 jun i 1992. 
261.. Snack  Koerier,  18 februar i 1993; 'Klein e snackba r kan niet zonde r de gokkast" , de Volkskrant,  1 maart 1994. 
262.. Dit komt naar voren uit een enquêt e gehoude n door het bureau Lentin g & Partners : Snackkoerier, 
66 januar i 1994. 
263.. J. Püper , Notitie  inzake  Nota Kansspelbeleid,  Horeca Nederland , februar i 1994; Van snack s alleen kan een 
snackba rr  niet leven' , de Volkskrant,  3 apri l 1995. 
264.. de Volkskrant,  20 decembe r 1995. 
265.. B. Hoogenboom , P. Hoogenboom-Statema , Foute  kroeg.  Horeca  en criminaliteit  in  Rotterdam,  Sdu Uitgeverij , 
Denn Haag, 1996. 
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wéll voorop. Hoewel de markt van gelduitkerende speelautomaten tussen 1974 en 1986 feitelijk 
illegaall is, wordt deze grotendeels gedoogd. De maatschappelijke acceptatie van deze markt 
gaatt bij de speelautomaten meer vooraf aan de legalisering dan bij de casino's. 

Dee legalisering van de speelautomatenmarkt in 1986 wordt gelegitimeerd met argu-
mentenn die verwijzen naar het alibimodel van de WOK. Het maatschappelijke belang van deze 
legaliseringg zou schuilen in het vermijden van een illegale markt in combinatie met het be-
drijfsbelangg van de automaat- en horeca-ondernemers. Dat laatste komt tot uiting in het criteri-
umm van de 'rendabele exploitatie' die op deze markt volgens de wetgever mogelijk zou moeten 
zijn.. De legalisering van speelautomaten wijst verder op de maatschappelijke acceptatie van 
speelautomatenn en houdt een erkenning in van de behoefte aan dit vermaak bij 'recreatieve 
spelers'.. Hoewel de legitimering van de automatenmarkt qua vorm zo verwijst naar het alibi-
model,, wijkt de inhoudelijke legitimering van het alibimodel af. De regering sluit nauwelijks een 
compromiss met de principiële tegenstanders van het gokken. Er is dus ook geen sprake van 
eenn wettelijke beperking van de markt. Verder betekent de particuliere exploitatie op deze 
marktt dat de opbrengsten niet naar een afgeleid maatschappelijk doel vloeien. 

Hett zijn precies deze afwijkingen van het alibimodel die in 1974 nog maken dat de 
speelautomatenmarktt dan niet gelegaliseerd wordt. Zonder de principiële beperking en met de 
erkenningg van het economische belang is er weinig meer dat de speelautomatenmarkt van 
eenn ongebreidelde expansie weerhoudt. Temeer daar speelautomaten zich bij uitstek lenen 
voorr een grootschalige en voor het publiek zeer toegankelijke exploitatie. Kansspelautomaten, 
eenn soort minicasino's, kunnen bij wijze van spreken overal staan. Na de legalisering in 1986 
gaatt het dan ook vooral om de vraag waar speelautomaten wel mogen staan. 

Nett als bij het bingo en bij de casino's tekent zich bij de handhaving van de WOK een 
nieuwee scheidslijn af. Bij de speelautomaten worden daarbij de grenzen van de wet echter niet 
opgerektt maar ingeperkt. Er worden nadere grenzen aan de ruimtelijke verspreiding van 
speelautomatenn gesteld. In eerste instantie zijn het plaatselijke overheden die zich eind jaren 
tachtigg geconfronteerd zien met de uitbreiding en intensivering van de automaatexploitatie. Als 
zijj vervolgens proberen om de exploitatie van speelautomaten aan banden te leggen verwijzen 
zee naar het gevaar van gokverslaving. Midden jaren negentig neemt de landelijke overheid de-
zee benadering over. 

Inn vergelijking met het bingo en het casino heeft het gokcomplex bij de speelautomaten 
minderr het aanzien van een verborgen subcultuur of van een omstreden circuit. De speelau-
tomatenmarktt krijgt het karakter van een sterk gereguleerde maar flexibele economische sec-
tor.. Met name de VAN is verantwoordelijk voor de interne regulering van deze markt. 

Inn de economsiche sector van de speelautomaten tekent zich een wisselwerking af in 
dee dynamiek van de schaalvergroting. Bij de speelautomaten dwingen plaatselijke beleidsiniti-
atievenn de rijksoverheid tot een nuancering van het landelijke beleid. Het voornaamste ruimte-
lijkee effect hiervan is dat kansspelautomaten verboden worden in de cafetaria's ofwel de 'droge 
horeca'.. De overheid dringt de kansspelautmaat terug om het gevaar van gokverslaving te be-
perken.. Men wil voorkomen dat de jeugd met deze automaten in aanraking komt en daar zon-
derr toezicht op kan gaan spelen. 
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5.77 Verzelfstandigin g en vermaatschappelijkin g 

Inn dit hoofdstuk heb ik de vermaatschappelijking van kansspelen besproken. Dit is de tweede 
fasee in de verzelfstandiging van de kansspelsector. Op de eerste fase, waarin deze sector 
wettelijkk vorm krijgt, volgt een fase waarin het legale bestel wordt uitgebreid met nieuwe spel-
markten.. Bij de integratie van deze nieuwe spelmarkten in de WOK zoekt de wetgever aan-
sluitingg bij de maatschappelijke betekenis van, het belang van en de behoefte aan kansspelen. 
Dee wetgever honoreert daarmee tot op zekere hoogte de maatschappelijke organisatieverban-
denn rondom kansspelen. Meer mensen en instellingen raken zodoende bij de organisatie van 
kansspelenn betrokken. Kansspelen krijgen in de fase van de vermaatschappelijking een steeds 
groterr aandeel in de samenleving. 

Hett vormkenmerk van de vermaatschappelijking is de uitbreiding van en toenemende 
verscheidenheidverscheidenheid aan legale kansspelen. De verscheidenheid neemt op twee manieren toe: er 
komenn meer legale categorieën van kansspelen en er ontstaan niveauverschillen in de mate 
vann verzelfstandiging tussen kansspelen. In de wet opgenomen kansspelen mogen geëxploi-
teerdd worden, maar de vrijheden tot exploitatie van specifieke spelmarkten lopen sterk uiteen. 
Datt komt doordat de maatschappelijke gedaanten van de kansspelen, waar de wetgever aan-
sluitingg bij zoekt, niet gelijk zijn. Het alibimodel vormt het overkoepelende legitimeringskader 
vann de WOK van 1964. De regulering van een specifieke spelmarkt kan in negatieve zin 
evenwell beperkt bijven tot het verbodsmodel (bingo). Ook kan in positieve zin van het alibimo-
dell afgeweken worden (speelautomaten). 

Hett inhoudelijk kenmerk van de vermaatschappelijking is de beperidng van de particu-
lieree exploitatie. De particuliere exploitatie kan pas legaal worden als daarvoor een goede ex-
ternee legitimering gevonden wordt. De spelmarkt moet expliciet verbonden worden met daar-
vann afgeleide maatschappelijke belangen. Dit is tekenend voor het alibimodel dat centraal 
staatt in de fase van vermaatschappelijking. De winst voor ondernemers of het plezier van 
spelerss voldoen niet als voorwaarde voor legalisering. Bij de externe legitimering wordt tot op 
zekeree hoogte rekening gehouden met zowel de principiële tegenstanders van kansspelen als 
mett de belangen van spelers en organisatoren. De externe legitimering komt verder markant 
naarr voren in de bestemming van de opbrengsten voor publieke doelen. Legalisering wordt 
tenslottee van maatschappelijk belang gevonden om illegale gokmarkten te vermijden of te be-
strijden.. Aan een omstreden markt worden aldus nuttige maatschappelijke functies toege-
schreven.. Het alibi maakt de politieke aanvaarding van commerciële kansspelen mogelijk. 

Hett alibimodel en de vermaatschappelijking zijn niet exclusief gebonden aan een be-
paaldee periode of aan bepaalde kansspelen. Alibi's worden reeds toegepast bij de vroege for-
muleringg van wetten voor kansspelen maar zijn dan nog ondergeschikt aan het verbodsmodel. 
Alibi'ss worden aanvankelijk toegepast om uitzonderingen op het verbodsmodel te maken, zo-
alss bijvoorbeeld bij de Loterijwet van 1905 of bij de legalisering van de voetbaltotalisator in 
19611 (zie hoofdstuk 4). En de fase van de vermaatschappelijking kan in meer of mindere mate 
opp de uitbating van ieder kansspel van toepassing zijn. Deze fase treedt alleen nadrukkelijk op 
dee voorgrond bij kansspelen die later worden toegelaten, na de totstandkoming van de WOK in 
1964. . 

Dee structuur en het proces van de vermaatschappelijking heb ik nader ontleed voor het 
kienenn en bingo, de casino's en de speelautomaten. Deze drie spelvormen vertegenwoordigen 
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driee opeenvolgende niveau's in de verzelfstandiging van de spelorganisatie. De trend tot com-
mercialiseringg is in alle gevallen onmiskenbaar, maar de wetgever staat deze trend niet overal 
inn dezelfde mate toe. 

Dee verschillen tussen de spelvormen heb ik nader omschreven als die tussen het 
speelgezelschapp bij het kienen en bingo, de speelruimte bij het casino en de technologie van 
dee speelautomaat. In de opeenvolging van deze spelkenmerken valt een hiërarchie te herken-
nen:: de speelruimte kan meerdere spelgroepen bevatten en de speelautomaat valt te begrij-
penn als een gecomprimeerde speelruimte. Het bingo, het casino en de speelautomaat repre-
senteren,, door achtereenvolgens de groep, de ruimte en de techniek centraal te stellen, op 
dezee manier de ontwikkeling van het vermaak. Bij de legalisering ontleent de wetgever de ali-
bi'ss voor het kienen en bingo aan het verenigingsleven en het volksvermaak, voor het casino 
aann de criminaliteitsbestrijding en het toeristisch belang en voor de speelautomaten aan de 
omvangrijkee reeds gedoogde (illegale) markt en het belang van kleine ondernemers. 

Dee analyse van de legalisering van nieuwe speltypen bevestigt de centrale bevindin-
genn over het proces van wetgeving (zie paragraaf 4.7). Ten eerste benadrukt de wetgever het 
expressievee karakter van de speltypen. Dit wordt gewaarborgd door grenzen te stellen aan de 
inzettenn en de prijzen. Ten tweede is het resultaat van de legalisering een bepaalde mate van 
commerciëlee exploitatie. Deze commercialisering is echter niet zonder meer het doel. De wet-
geverr geeft tot op zekere hoogte toe aan bestaande marktsituaties. Aldoende worden sociale 
ongelijkhedenn binnen de kansspelsector bevestigt, want een spelvorm met een vergaande 
commercialiseringg (speelautomaten) heeft een grotere kans op de legalisering van de particu-
lieree exploitatie dan een spelvorm waar de commercialisering minder ver gaat (bingo). In de 
contextt van het alibimodel probeert de wetgever de particuliere exploitatie niet langer te mini-
maliserenn zoals bij het verbodsmodel. Maar de particuliere exploitatie wordt wel beperkt. De 
tweee hoofdstrategieën om de exploitatie te beperken zijn het weren van particuliere spelorga-
nisatiess en het bestemmen van de opbrengsten voor goede doelen (zie figuur 5.1). Beide 
strategieënn beogen het belang van de spelorganisator bij een (verhoging van de) omzet te 
temperen. . 

Terr verklaring van de verschillen in verzelfstandiging tussen de deelmarkten heb ik 
gewezenn op de wisselwerking tussen: a) het sociaal aanzien van het spel en de spelende 
groeperingen,, b) het organistieverband en de krachtenbundeling van belanghebbenden en c) 
dee illegale marktomvang en de handhaving van de wet. Deze interne, nauw aan de kansspel-
sectorr gebonden omstandigheiden staan natuurlijk niet los van omgevingsinvloeden. Zo valt 
dee legalisering van kansspelen niet los te zien van de groei van de verzorgingsstaat en de 
welvaartseconomie.. Deze context komt in hoofdstuk 10 aan de orde. Hier benadruk ik dat een 
legalee kansspelmarkt niet als vanzelf oprijst uit een gunstige voedingsbodem. De legalisering 
iss de uitkomst van een proces van creatieve productie, waarbij een complex van ondernemers, 
wetgeverss en spelers betrokken is. 

Dee niveauverschillen van verzelfstandiging, en de volgorde van legalisering, hangen 
nauww samen met de uitgangssituatie van de bestaande spelmarkt en de eisen die marktpartij-
enn aan de WOK stellen. Het kienen en bingo zijn informeel georganiseerd en verweven met 
hett verenigingsleven. In de context van het alibimodel van de WOK van 1974 is deze situatie 
niett echt problematisch en is enig gedogen van de commercialisering begrijpelijk, omdat de 
WOKK een commerciële exploitatie in principe immers niet uitsluit. De wettelijke regels voor de 
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exploitatiee van het kienen en bingo bevinden zich onder het algemene niveau van verzelfstan-
digingg van de WOK. Aan de casino's staat de wetgever wél commerciële exploitatie toe. Deze 
regelgevingg sluit direct aan op het niveau van de WOK als geheel. Bij de casino's past de wet-
geverr het alibimodet dan ook strikt toe en probeert zij de wet streng te handhaven. De speel-
automatenmarktt echter, valt moeilijk te legaliseren zonder een geheel vrije markt te scheppen. 
Hett uitgangspunt op deze markt is immers de (gedoogde) particuliere markt. Die situatie over-
stijgtt het niveau van de WOK. Tegen de legalisering van speelautomaten bestonden in 1974 
dann ook relatief grote weerstanden. Het verwondert daarom niet dat de wetgever deze markt 
pass later, in 1986, legaliseert. De betekenis van het alibi neemt af van het bingo via de casi-
no'ss naar de speelautomaten. Bij het bingo is het maatschappelijke doel net als eerder bij de 
particulieree loterijen min of meer gelijk aan het organisatieverband (van de vereniging). Bij de 
casino'ss schuilt het maatschappelijke doel net als eerder bij de Staatsloterij hoofdzakelijk in de 
ordelijkee regulering van de markt. En bij de speelautomaten bestaat het maatschappelijke doel 
voornamelijkk uit het vermijden van de illegaliteit. 

Dee verzelfstandiging heeft als keerzijde dat de exploitanten op elke spelmarkt meer af-
hankelijkk worden van elkaar.266 Want de bonafide ondernemer heeft in ruil voor het recht op de 
exploitatiee een overeenkomst gesloten met de regelgevers. Een eventuele fraudeur profiteert 
inn die situatie dus van de investeringen van bonafide exploitanten en ondermijnt tegelijk ook de 
wet.. De fraudeur vormt zo een bedreiging voor de gehele markt. Spelondernemers houden el-
kaarr daarom nauwlettend in de gaten. Bingo-organisatoren wijzen de politie op frauderende 
collega's,, de VAN verzet zich tegen malafide exploitanten en de staatscasino's manen justitie 
opp te treden tegen illegale casino's. Deze onderlinge afhankelijkheid van spelorganisatoren 
neemtt toe van de kien- en bingomarkt, via de casinomarkt naar de speelautomatenmarkt. Bij 
hett bingo hebben organisatoren nog betrekkelijk weinig te verliezen. Bij de casino's geniet het 
overheidsmonopoliee een ongekende bescherming, maar in de opkomst van het vrijpostige 
Golden-Tenn circuit ziet men daar een bedreiging. En op de automatenmarkt is de beheersing 
vann de eigen markt door met name de VAN een voorwaarde voor wettelijke erkenning gewor-
den.. Naarmate spelondernemers meer vrijheden genieten, worden zij dus afhankelijker van el-
kaar. . 

Dee niveauverschillen van verzelfstandiging leiden tot een diversificatie van het gok-
complex.. De netwerken gaan variëren van een informele subcultuur, via een maatschappelijk 
omstredenn circuit van legale en illegale spelpraktijken, tot een sterk gereguleerde maar flexi-
belee economische sector. Met de tendens tot commercialisering tekent zich bij het bingo het 
patroonn af van een gecompliceerd circuit, dat afstand neemt van de informele culturele sfeer 
enn verknoopt raakt met commerciële, criminele, bureaucratische en juridische belangen.267 De 
marktt van casino's heeft bij uitstek het karakter van zo'n circuit. De casinomarkt bestaat im-
merss uit de combinatie van een overheidsmonopolie met een gedoogde parallelmarkt van ille-

266.. Dit komt dorodat de reglementering wordt gezien als een algemeen groepsbelang. De mate waarin bonafide 
ondernemerss hun krachten bundelen is afhankelijk van de individuele voordelen die zij bij een belangenvereniging 
menenn te hebben. Zie M. Olson, The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Harvard 
Universityy Press, Cambridge (Massachusetts), London, 1965; A. Callinicos, Making History. Agency, Structure and 
ChangeChange in Social Theory, Polity Press/Basil Blackwell, Cambridge, Oxford, 1987. 

267.. Zie Kingma (1988). 
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galee casino's. De markt van speelautomaten is daarentegen meer georganiseerd als een zelf-
standigee economische sector. Zo'n sector wordt gekenmerkt door een samenspel van vrije on-
dernemerss met een sterke interne regulering. 

Dee niveauverschillen van verzelfstandiging komen tevens naar voren in de dynamiek 
vann schaalvergroting. De niveauverschillen gaan met name samen met andere verhoudingen 
tussenn gemeentelijke- en rijksoverheden (zie figuur 1.3). De wetgever laat de reglementering 
vann het kienen en bingo grotendeels over aan gemeentelijke overheden. Dat leidt tot een grote 
onzekerheidd en variatie in plaatselijk beleid en dat veroorzaakt weer een roep om uniformiteit 
inn de voorschriften op landelijk niveau. Het bingobeleid is een goed voorbeeld van een gede-
centraliseerdd beleid dat vraagt om schaalvergroting. Bij de casino's liggen de verhoudingen 
omgekeerd.. Daar dwingt de rijksoverheid met het OM de naleving van de wet in geheel Ne-
derlandd af. Enkele gemeentebesturen pleiten in reactie hierop voor meer beleidsvrijheid. Het 
casinobeleidd is een goed voorbeeld van een gecentraliseerd beleid dat onvoldoende rekening 
mett plaatselijke situaties houdt. Bij de speelautomaten is er een wisselwerking of samenspel 
tussenn de centrale overheid en plaatselijke overheden. Gemeentelijke beleidsinitiatieven dwin-
genn daarbij tot aanpassing van het rijksbeleid. Het speelautomatenbeleid is een goed voor-
beeldd van een gecentraliseerd beleid dat flexibel wordt afgestemd op plaatselijke situaties. In 
hett proces van eenwording nemen de extreme verschillen in het beleid dus af en vallen meer 
nuancess te onderscheiden. 

Naa de legalisering leiden de wettelijke exploitatievormen tot verschillende problemati-
seringsvormen,, te weten de commercialisering bij het kienen en bingo, de illegalisering en cri-
minaliseringminalisering bij de casino's en de verslaving bij de speelautomaten. Deze problematieken te-
kenenn zich af bij de handhaving van de wet. Figuur 5.3 geeft deze problematieken schema-
tischh weer. Dit schema is enerzijds gebaseerd op het onderscheid tussen een legale of illegale 
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FiguurFiguur 5.3: Typologie van problematiseringsvormen. 
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marktt en anderzijds een meer of minder zuivere exploitatie. De verschillende problematieken 
spelenn in wisselende mengverhoudingen op iedere spelmarkt een rol. In bepaalde perioden en 
onderr bepaalde omstandigheden kan een van de drie echter de overhand krijgen. Dit is van 
toepassingg op de in figuur 5.3 gegeven voorbeelden. 

Nett als de spelvormen kennen de wettelijke vormen en de problematiseringsvormen 
eenn rangordening. De genoemde problematieken moeten in de opeenvolgende fasen van ver-
zelfstandigingg worden opgelost: illegaliteit en criminaliteit worden de voornaamste aandachts-
puntenn zodra de commerciële exploitatie is aanvaard, en zodra de commerciële exploitatie ge-
heell is doorgevoerd kan verslaving tot de grootste zorg uitgroeien. Duidelijk blijkt dat de ge-
hanteerdee alibi's bij de handhaving van de WOK onder druk komen te staan. Bij het kienen en 
bingoo wordt daarom een semi-professionele spelorganisatie in meer of mindere mate ge-
doogd.. Op de markt van casino's stellen de vele illegale casino's justitie voor problemen en 
wordenn lange tijd met name Golden-ten casino's gedoogd. En bij de speelautomaten lijkt de 
legaliseringg het alibimodel zo goed als op te heffen. Daar leidt de expansie van de markt tot 
hett stellen van nieuwe grenzen, omdat er verslavingsgevaar dreigt. 

Eerderr heb ik de dubbelstatus van kansspelen, dat wil zeggen het samengaan van de illegale 
enn legale kant, geïnterpreteerd met behulp van het begrip 'liminaliteit' van Victor Turner (zie 
hoofdstukk 2J.268 Een liminele tussenruimte bestaat uit organ isatieverbanden en omgangsvor-
menn die uitdrukking geven aan de associatie van kansspelen met (exploitatie)criminaliteit. Een 
goedd voorbeeld van zo'n limineel tussengebied is het Golden Ten. Bij het Golden Ten wordt 
aann de ene kant afstand genomen van de illegale criminele casino's en wordt aan de andere 
kantt gestreefd naar een legale zuivere exploitatie van kansspelen. Maar deze liminele tussen-
ruimtee is niet exclusief gereserveerd voor het Golden Ten. Voor de casino's hebben we gezien 
datt ook binnen het legale bestel soms sprake kan zijn van criminaliteit. En bij de besloten casi-
no's,, de illegale casino's en de Golden Ten casino's konden criminele aspecten in meer of 
minderee mate een rol spelen. In feite is de term liminaliteit toepasbaar op de vermaatschappe-
lijkingg van alledrie de besproken kansspelmarkten. Deze deelmarkten tenderen alle naar een 
commerciëlee exploitatie. De toestand van een zuiver bankspel, zoals eerder omschreven (zie 
figuurfiguur 1.2), wordt evenwel zelden bereikt. Van een zuiver bankspel is pas sprake als de wetge-
verr aan particuliere ondernemers de exploitatie van het spel toestaat, onder de voorwaarde dat 
zijj zich tot het bankspel beperken en geen direct voordeel halen uit de inleg van de spelers. In 
ruill voor het toezicht op de exploitatie deelt de overheid via een belasting mee in het surplus. 

Dee drie behandelde spelmarkten refereren alle aan een overgangsfase. De markt van 
hett kienen en bingo loopt in de fase van de vermaatschappelijking vooruit op de problematiek 
vann criminaliteit en illegaliteit, die zich op de casinomarkt aftekent. De speelautomatenmarkt 
neemtt daar juist afstand van en loopt vooruit op de problematiek van de verslaving, die ken-
merkendd is voor het risicomodel. In Nederland geldt de liminele toestand vanaf de jaren zestig 
tott aan de jaren negentig in grote delen van het gokcomplex. Wel tekent zich daarbij duidelijk 
dee ontwikkeling van het bankspel af. Dat gebeurt zowel binnen de afzonderlijke spelvormen als 
inn de opeenvolging van de wettelijke erkenning van het kienen en bingo, de casino's en de 
speelautomaten. . 

Inn de praktijk van de wetshandhaving bevorderen overheden soms onbedoeld de ver-

268.. V.W. Turner, The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, Routledge & Kegan Paul, London, 1969. 
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zelfstandigingg van de spelexploitatie. Dat komt doordat in het beleid een nader onderscheid 
wordtt gemaakt tussen te gedogen en te bestrijden varianten van een illegale exploitatie. Dit 
mechanismee is nadrukkelijk naar voren gebracht bij de bespreking van de problematiserings-
vormen.. In zekere zin levert de problematisering een nieuwe norm voor de spelexploitatie op. 
lederr kansspel dat niet aan de wet voldoet is per definitie illegaal en kan bestreden worden. Bij 
dee handhaving van de wet worden in de praktijk evenwel nuanceringen aangebracht. Niet ie-
deree illegale spelondernemer wordt als crimineel beschouwd. In zo'n situatie is sprake van 
'slachtofferlozee misdaad', zoals omschreven door E.M. Schur.269 De slachtofferioze misdaad 
hangtt samen met de mate waarin de exploitatie van het spel maatschappelijk aanvaardbaar 
wordtt gevonden, en met de mate waarin exploitanten daadwerkelijk de spelers, de overheid of 
elkaarr benadelen. De commercialisering van het kienen en bingo wordt pas bestreden als er 
concurrentieconflictenn ontstaan en als spelorganisatoren te veel van de spelopbrengst in eigen 
zakk steken. Bij de casino's wordt met name een onderscheid gemaakt tussen de te bestrijden 
criminelee casino's en de quasi-legale Golden Ten casino's die lange tijd worden gedoogd. En 
dee markt van kansspelautomaten wordt voorafgaande aan de legalisatie op grote schaal ge-
doogd,, tenminste zolang er geen sprake is van ernstige criminaliteit. Het alibimodei leidt door 
dezee verschuiving van de norm niet zozeer tot een beperking van de markt alswel tot een ver-
tragingg in de marktgroei. Want naarmate de overheid toegeeft aan een illegale markt groeit de 
legalee markt en neemt de betekenis van de illegaliteit als argument voor legalisering af. In de-
zee dynamiek van legaliteit en illegaliteit komt het overgangskarakter van het alibimodel preg-
nantt naar voren. 

Uitbreidingg van de markt onder het regime van het alibimodel gaat samen met een zui-
veringg van de spelexploitatie. Dat komt zoals gezegd doordatt er in de praktijk een onderscheid 
wordtt gemaakt tussen te gedogen en te bestrijden illegale spelen. Figuur 5.3 geeft dit beleids-
matigee onderscheid weer met de scheidslijn tussen de illegalisering en de criminalisering, een 
onderscheidd dat weer aansluit bij het theoretische onderscheid tussen de 'slachtofferloze' en 
dee 'parasitaire' misdaad (zie hoofdstuk 2). Dit zijn twee tegenstrijdige perspectieven op het ille-
galee spel. Beide perspectieven kunnen evenwel de verzelfstandiging van het spel bevorderen. 
Interventiee vanuit het perspectief van de parasitaire criminaliteit leidt tot de bestrijding van cri-
minelee elementen op de markt. De (non)interventie vanuit het perspectief van de slachtofferlo-
zee misdaad leidt tot een gedoogstatus of een legalisatie van het bankspel. In beide situaties 
wordtt het reguleringsprobleem veroorzaakt door ondernemers die de WOK ontkennen of ont-
wijken.. Voor de kansspelsector schuilt het probleem in de maatschappelijke aanvaarding van 
illegalee spelpraktijken. 

Dezee situaties verschillen sterk van de verslavingsproblematiek die zich voor kan doen 
opp een volkomen legale markt, zoals die van de speelautomaten. In het geval van speelversla-
vingg is er geen sprake van een illegale maar van een illegitieme markt: een marktsituatie die 
weliswaarr legaal is maar maatschappelijk onaanvaardbaar wordt gevonden. Dat ondermijnt de 
legitimiteitt van de WOK en kan aanleiding zijn om de wettelijke voorschriften te vernieuwen. Bij 
dee speelautomaten was dat het geval. Er ontstaat dan een nieuw limineel grensgebied, nu niet 
aann de ondergrens van de wet maar aan de bovengrens. Daarbij is het niet langer de vraag óf 

269.. E. Schur, Crimes Without Victims. Deviant Behavior and Public Policy, Prentice-Hall, Engtewood Cliffs N.J., 
1965.174-175. . 
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Illegaa l l Legaall  Illegitie m 

dee commerciële exploitatie toelaatbaar 
iss maar in hoeverre die toelaatbaar is. Gedogen Flexibiliseren 

Ditt grensgebied valt wellicht beter aan 
tee duiden met een term als 'flexibiliteit' Bestrijden Handhaven Vernieuwen 

dann met liminaliteit. De overweging *[< • < 

hierbijj is dat niet de afwezigheid of de 
onduidelijkheidd van exploitatienormen in 
hett geding is maar juist de vervanging 
off vernieuwing van deze normen. Zoals — — - „ -——7- — — — — : ;— 

, . .. Z c . , , Figuur 5.4: Overheidsregulenng (boven de streep) 
verbeeldd in figuur 5.4 stel ik mij het Va„ marktsituaties (onder de streep). 
legaliseringsprocess voor als bemiddeld 
doorr de handhaving, aan het ene uiterste begrensd door de instelling van de norm en aan het 
anderee uiterste door de vernieuwing ervan. In de praktijk toegelaten spelexploitaties bestrijken 
duss een breed gebied dat bovendien aan verandering onderhevig is. Bij de handhaving van de 
wett wordt de ondergrens bepaald door het onderscheid tussen te bestrijden en te gedogen 
exploitatienormen.. De bovengrens wordt bepaald door het onderscheid tussen te flexibiliseren 
enn te vernieuwen exploitatienormen. In het volgende hoofdstuk ga ik nader op de flexibilisering 
vann het beleid in. 

Dee vermaatschappelijking vertegenwoordigt een aparte fase in de verzelfstandiging 
vann de kansspelsector. In die fase past de wetgever deze sector aan de maatschappelijke si
tuatiee aan. De wetgever geeft tot op zekere hoogte toe aan de illegale markt en verbreedt de 
organisatorischee speelruimte. Dit gebeurt wel onder beperkende voorwaarden. Op deze ma
nierr honoreert de wetgever het maatschappelijke belang van kansspelen. De gelegaliseerde 
kansspelenn raken tegelijkertijd sterk afhankelijk van dat belang. Dit leidt tot een zekere ideolo
gisering.. Kansspelen moeten voortdurend in termen van de maatschappelijke functies verant
woordd worden. Hieraan ontlenen spelorganisatoren de strategieën om (de uitbreiding van) hun 
spelpraktijkk te legitimeren. Zij benadrukken het belang van de opbrengsten voor de goede 
doelenn of het gevaar van de illegaliteit. Voorzover de overheid hieraan toegeeft versterkt dit de 
aann het kansspel gekoppelde belangen. De uitgebreide en gevarieerde kansspelsector geeft 
zoo uitdrukking aan het spanningsveld tussen de particuliere exploitatie en het maatschappelijk 
belangg van kansspelen. De van kansspelen afgeleide belangen zijn aldus beschouwd niet al
leenn een voorwaarde voor maar ook een consequentie van de uitbreiding van de kansspel
sector. . 

Dee voornaamste conclusie luidt dat het alibimodel eerder een uitbreiding dan een be
perkingg van de kansspelmarkt tot gevolg heeft. Het alibimodel is net zomin sluitend als het 
verbodsmodel.. Op het verbod werden in termen van een 'noodzakelijk kwaad' immers uitzon
deringenn gemaakt voor kansspelen die als betrekkelijk onschuldig werden beschouwd (zie 
hoofdstukk 4). In reactie op de illegaliteit kunnen de beperkingen van het alibimodel op hun 
beurtt worden opgerekt. Dat kan leiden tot de uitbreiding van de kansspelsector met als betrek
kelijkk zuiver beschouwde spelexploitaties. Uiteindelijk kan op grond van deze dynamiek zelfs 
eenn vrije markt ontstaan, zoals bij de speelautomaten. Vervolgens onderkent de wetgever dat 
overmatigg gokken schadelijk kan zijn en een goede reden is om nadere grenzen aan de ex
ploitatiee te stellen. De toestemming lijkt immer een voorwaardelijke te zijn. Het alibi markeert, 
tussenn de criteria van het tekort en het teveel in, een overgangsfase in de verzelfstandiging 
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vann het vermaak bij kansspelen. 

Mett de vermaatschappelijking is in dit hoofdstuk een overgangsfase in de verzelfstandiging 
vann de Nederlandse kansspelsector besproken, de overgang van een veroordeelde markt die 
wordtt bestreden naar een geaccepteerde markt die moet worden beheerst. In de overgangsfa-
see wordt de kansspelsector op beperkte schaal uitgebreid. De kansspelsector krijgt een groter 
aandeell in de samenleving doordat meer mensen en instanties bij de organisatie van kans-
spelenn betrokken raken. Beperkingen op de exploitatie bepalen de dynamiek van deze uitbrei-
ding.. De beperkingen hebben namelijk het gedogen van de commercie en de groei van crimi-
nelee en illegale parallelmarkten tot gevolg. En omdat de illegaliteit daarin zelf een belangrijk 
argumentt voor de legalisering is, leidt het alibimodel in de praktijk niet zozeer tot een marktbe-
perkingg alswel tot een vertraging van de marktgroei. Er lijkt zo sprake van een tegenstrijdige 
ontwikkeling,, waarbij de beperkingen geleidelijk worden opgeheven. Maar zowel de beperkin-
genn als de uitzonderingen hierop zijn bevorderlijk voor de zuivere spelexploitatie, zoals blijkt uit 
hett gedoogbeleid. Worden er aan de commerciële exploitatie geen beperkingen meer opge-
legd,, dan kunnen er problemen van marktbeheersing ontstaan, zoals door gokverslaving. Het 
volgendee hoofdstuk gaat over het beheersingsvraagstuk van een commerciële kansspelsector. 





Hoofdstu kk 6 
HETT RISICO 

6.11 Inleiding 

Gedurendee de jaren tachtig groeit de kansspelsector sterk. Tabel 6.1 laat zien dat de groei 
zichh niet bij alle kansspelen voordoet. De opbrengsten van totalisators en loterijen, die in de 
jarenn zestig sterk stijgen, stagneren of lopen zelfs terug. Het zijn in de eerste plaats de casi-
no'ss en de speelautomaten die een enorme groei doormaken. Door deze selectieve groei ver-

spell  jaar : 

Dostcodeloteri ii  (NPL> 

sDeelautomate nn (VAN) 

Hollan dd Casin o (NSECN) 

bankojro-loteri ii  (ALN) 

SDorttotalisato rr  (SNS) 

Daardensoorttotalisato r r 

staatsloteri jj  (SENS) 

totaal : : 

1955 5 

--
--
--
--
--
3 3 

9 9 

12 2 

1965 5 

--
--
--
--

21 1 

8 8 

15 5 

44 4 

1975 5 

--
--
--

41 1 

114 4 

24 4 

157 7 

336 6 

1985 5 

. . 
--

142 2 

80 0 

92 2 

21 1 

177 7 

512 2 

1990 0 

80 0 

1810 0 

435 5 

86 6 

84 4 

* * 
207 7 

2.702 2 

1995 5 

283 3 

1331 1 

665 5 

98 8 

224 4 

306 6 

2.907 7 

*)) Geen informati e beschikbaa r (in 1990 neemt de SENS de paardenspor t totalisato r 
overr  van de NDR). 
Bron ::  samenstellin g op basi s van jaarverslagen . 

TabelTabel 6.1: De groei van de bruto opbrengsten (inleg minus prijzen) in miljoe-
nennen guldens van de legale, commerciële kansspelen. 

andertt de structuur en de samenstelling van de legale kansspelsector. Het accent op de kans-
spelmarktt verschuift van de instrumentele en passieve speltypen naar de expressieve en ac-
tieve.11 In het kansspelbeleid wordt deze grove tweedeling ook wel aangeduid in termen van 
longlong odds versus short odds (het verschil tussen inzet en de prijs), 'langzame-' versus 'snelle 
omzett spelen' (het verschil in tijd tussen uitkering en volgende inleg) of 'risico-arme-' versus 
'risicovollee kansspelen' (de kans op verslaving).2 Na 1988 wordt deze tweedeling in het beleid 

1.. Zoals eerder aangegeve n in hoofdstu k 5, waarin de legaliserin g van deze speltype n is besproken , onderscheid t 
Umbert oo Eco in zijn commentaa r op de speltheori e van Huizinga , in Wat spiegels  betreft  (Bert Bakker , Amsterdam , 
1991,285-304),, het 'actiev e spelen {Ludere  alea:  de speler s spelen met iets en beïnvloede n het speivertoop ) van het 
'passiev ee spelen ' (Aiea iacta  est  de speler s kunne n het spel slecht s in gang zetten en staan machteloo s tegenove r 
hett  spelverloop , zoals bij een loterij) . Ik vat dit onderschei d ook op als dat tusse n de mate waari n de spelstructuu r 
zelff  (expressief ) danwe i het spelresultaa t (instrumenteel ) vooro p staat . 
2.. Deze terme n worde n gehanteer d in: P.L.J. Hermkens , H A Becker , KM . Kok , H.P.M. Mutsaers , Kansspelen  als 
riskanteriskante  gewoonte.  Probleemaspecten  van gokken  in  Nederland  verkend  in  opdracht  van de Raad voor  de Casino-
spelen,spelen,  Rijksuniversitei t Utrecht , Den Haag, 1988; Raad voor de Casinospele n (RvC), Kansspelbeleid:  normeren  en 
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meerr systematisch doorgevoerd, wat samengaat met een relatief strenge beleidsmatige be-
handelingg van risicovolle kansspelen. Toch is het onderscheid niet nieuw. Het doet denken 
aann het onderscheid tussen 'loterijen' en 'hazardspelen', dat de wetgever reeds aan het begin 
vann de twintigste eeuw maakt (zie paragraaf 4.2). In de Strafwet van 1911 verbiedt de wetge-
verr de hazardspelen, zoals de totalisators en casino's. Later krijgen deze spelvormen dus toch 
eenn plaats binnen de WOK. Wel worden ze dan aan relatief strenge voorwaarden gebonden. 
Nieuww is dat het onderscheid tussen meer en minder gevaarlijke kansspelen binnen de wet 
gemaaktt wordt. 

Dee tweedeling tussen risicovolle en risicoarme kansspelen is geen vanzelfsprekend en 
ondubbelzinnigg gegeven. De tweedeling staat onder invloed van verschillen in de subjectieve 
enn politieke waardering van kansspelen en onder invloed van veranderingen in de spelformu-
les,, in de distributie en marketing of in de maatregelen ter beheersing van de markt. De speci-
fiekee spelformule bijvoorbeeld beïnvloedt de mate waarin het spel als risicovol bestempeld 
wordt.. Dit blijkt ook wanneer er hybride spelvormen ontstaan als de markt voor instrumentele 
kansspelenn stagneert en die voor de expressieve kansspelen groeit. Exploitanten voegen ex-
pressievee elementen aan de instrumentele loterijen toe. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 
kraslotenn en bij de spectaculaire spelshows op de televisie. De krasloten worden door de 
meestee maar niet door alle politieke partijen als risicovol beschouwd. De hervorming van de 
loterijmarktt in de richting van hybride spelen gaat aan het begin van de jaren negentig samen 
mett een hernieuwde groei (zie tabel 6.1). 

Tegelijkertijdd veranderen ook de omstandigheden, de politieke verhoudingen en maat-
schappelijkee inzichten. In combinatie met de interne dynamiek dwingt de externe druk tot aan-
passingg van het wettelijk regime. De regering houdt weliswaar zo veel en zo lang mogelijk vast 
aann de beginselen van de WOK, maar geleidelijk aan tekent zich toch een omvattende her-
vormingg af. Het alibimodel verschuift naar een risicomodel. De politieke houding laat zich bij 
hett risicomodel omschrijven als een 'positieve tolerantie' voor kansspelen. De ruimte voor 
kansspelenn wordt alleen nog beperkt door de gevolgen van de exploitatie van kansspelen. Te-
genn het gokken als vermaak bestaat geen (wettelijk) bezwaar meer. De 'externe effecten' van 
kansspelmarktenn worden tot de dominante reguleringsstrategie, in plaats van de bestrijding op 
grondd van het verbod of de beperking aan de hand van alibi's. De afstemming van het beleid 
opp de gevolgen van de exploitatie maakt het beleid flexibel. Het risicomodel tekent zich in de 
tweedee helft van de jaren tachtig af met een nieuwe expansiegolf en de opkomst van gokver-
slaving.. Maar er is geen scherp gemarkeerde overgang. De ontwikkeling en toepassing van 
hett risicomodel is een moeizaam proces dat gepaard gaat met een legitimatiecrisis van het 
beleid.3 3 

Dee opkomst van het risicomodel luidt een nieuwe fase in de verzelfstandiging van de 
kansspelsectorr in. Deze derde fase duid ik aan als de 'vermarkting' van kansspelen. In alge-
menee zin verwijst de vermarkting naar een fase van toenemende invloed van de kansspel-
sectorr op de samenleving. Bij de regulering verschuift de aandacht van de reglementering en 
dee externe legitimering naar de commerciële exploitatie en marktbeheersing van kansspelen. 
Dee maatschappelijke definitie van het spelproduct wordt met de vermarkting ingeruild voor een 

tolereren,tolereren, 's-Gravenhage, 1988. 
3.. De notie van een legitimatiecrisis ontleen ik aan: Jürgen Habermas, Legitimation Crisis, Beacon Press, Boston, 
1973. . 
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meerr economische definitie. De kansspelsector krijgt meer en meer het karakter van een vrije 
markt.. In het perspectief van verzelfstandiging benadruk ik niet alleen de verworven vrijheden, 
maarr vraag ik mij vooral af aan welke (nieuwe) voorwaarden en grenzen de exploitatie van 
kansspelenn gebonden is. 

Inn dit hoofdstuk, waarmee ik de behandeling van het organisatievraagstuk zal afron-
den,, staat de vermarkting van de Nederlandse kansspelsector centraal. Op welke manier komt 
hett risicomodel naar voren op de markten van speelautomaten, casino's en loterijen? En in 
hoeverree leidt de liberalisering tot een legitimatiecrisis in het beleid? Op deze vragen geef ik 
achtereenvolgenss een antwoord. Daarna behandel ik in het tweede deel van dit hoofdstuk, 
vanaff paragraaf 6.4, de betrekkelijk nieuwe problematiek van gokverslaving. 

6.22 Instelling van het risicomodel. 

Kenmerkenn van het risicomodel zijn: a) een brede politieke consensus over de legitimiteit van 
hett gokken als commercieel vermaak; b) erkenning van het economische belang van de kans--
spelsector;; c) beheersing van het aanbod aan kansspelen voornamelijk vanwege het gevaar 
vann gokverslaving. Kansspelen blijven bij het risicomodel ondergeschikt aan de wet. De libera-
liseringg en verdere groei van de gokmarkt verandert daar niets aan. De overheidsbemoeienis 
vermindertt niet. Integendeel, ze neemt eerder toe. ledere verruiming brengt nieuwe zorgen 
mett zich mee. Zo neemt onder meer de problematiek van de gokverslaving toe. De overheids-
bemoeieniss met de kansspelmarkt wordt daarom uitgebreid en ook meer verscheiden. Het ac-
centt verschuift van een vooraf en van buitenaf opgelegde regulering naar een interne regule-
ringring die de overheid achteraf toetst. Het beleid wordt op deze manier indirect, want de overheid 
richtricht zich minder op de organisatie van kansspelen en meer op de gevolgen van de exploitatie. 
Dezee gevolgen zijn met de groei en verbreding van de kansspelsector steeds ingrijpender. Dat 
geldtt zowel voor de positieve gevolgen als voor de negatieve. In positieve zin treden de ver-
sterkingg van het speelplezier en de economische gevolgen - de opbrengsten en de werkgele-
genheidd - op de voorgrond. In negatieve zin verschuift de aandacht van het beperken van de 
legalee kansspelen naar het bestrijden - langs justitiële weg - van illegale parallelmarkten en het 
tegengaann van verslaving en criminaliteit door verslaafden (verwervingscriminaliteit). 

Inn deze paragraaf bespreek ik de interne regulering en de toepassing van het risico-
modell op de markten van speelautomaten, casino's en loterijen. Weliswaar gaat de erkenning 
vann het gevaar van gokverslaving hand in hand met de expansie van deze markten, maar de-
zee erkenning verloopt op deze markten niet op eendere wijze. 

6.2.16.2.1 Speelautomatenbranche 
Dee legalisering van kansspelautomaten in 1986 bevordert de groei en professionalisering van 
dezee bedrijfstak. Zo krijgt de VAN Speelautomatenbranche-organisatie een nieuw secretariaat 
mett enkele vaste medewerkers. Het secretariaat van de VAN te Rosmalen wordt het zenuw-
centrumm van de legale speelautomatenhandel. Hier wordt informatie over de speelautomaten-
handell verzameld en gebundeld, die kan worden gebruikt voor de beïnvloeding van het beleid. 
Inn omgekeerde richting vertaalt de VAN maatregelen van de overheid in mogelijke strategieën 
voorr automaatondernemers. Vanaf 1987 verschijnt maandelijks het Automatenmagazine dat 
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dee ontwikkeling van de speelautomatenmarkt op de voet volgt. De bedrijfstak groeit en telt 
rondd 1990 40 fabrikanten en handelaren, 770 ondernemers die automaten exploiteren in de 
horecaa en 120 ondernemers die dit (ook) in speelhallen doen. In totaal hebben zij zo'n 3500 
werknemers.. De VAN vertegenwoordigt ongeveer driekwart van de markt: zo'n 400 onderne-
merss met gezamenlijk ruim 50.000 automaten. Tussen 1986 en 1990 is er niet alleen sprake 
vann groei maar verdringen daarnaast de kansspelautomaten de behendigheidsautomaten, zo-
alss de flipperkasten. 

Mett de groei, de professionalisering en een nauwkeuriger regelgeving neemt de kennis 
overr de markt toe. Een ruwe schatting wijst begin jaren tachtig nog op een totale opbrengst 
vann 300 miljoen gulden. Voor 1990, wanneer de speelautomatenmarkt een hoogtepunt bereikt, 
wijstt een inventariserend onderzoek van het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK) op 
eenn opbrengst van gemiddeld 16.000 gulden per automaat, wat een totaalopbrengst van 1,48 
miljardd en een BTW-belastingopbrengst van 260 miljoen gulden zou betekenen. Wel moet 
wordenn aangetekend dat deze cijfers op de eigen opgave van ondernemers berusten. In 1996 
stijgenn de belastingopgaven met gemiddeld een kwart, na een verscherping van de controle 
doorr de belastingdienst.4 

Dee eerste jaren na de legalisering van gokautomaten in 1986 omschrijven automaat-
ondernemerss als een 'gouden tijd'. Begin jaren negentig versomberen de vooruitzichten door 
dee onrust over gokverslaving. In Nederland stagneren de verkopen van speelautomaten. Van-
aff 1994 organiseert de VAN geen jaarlijkse beurs voor speelautomaten meer. In de bedrijfstak 
tekentt zich concentratie en schaalvergroting af. Enkele grote ondernemingen nemen veel klei-
nee bedrijfjes over. Uit inventarisaties die de VNG in samenwerking met de VAN maakt komt 
voorr de eerste helft van de jaren negentig het beeld van tabel 6.2 naar voren, over het aantal 
enn de verdeling van speelautomaten.5 

soort t 
locatie: : 

jaar r 

speelhal: : 
horeca: : 

totaal: : 

aantal l 
gemeenten n 

1992 2 

140 0 

* * 
647 7 

1995 5 

136 6 

633 3 

aantal l 
lokaliteiten n 

1992 2 

308 8 
28.000 0 

28.308 8 

1995 5 

283 3 
30.600 0 

30.883 3 

kansspel--
automaten n 

1992 2 

8.700 0 
44.000 0 

52.700 0 

1995 5 

11.200 0 
34.600 0 

45.800 0 

behendigheids--
automaten n 

1992 2 

7.300 0 
13.000 0 

20.300 0 

1995 5 

5.900 0 
17.200 0 

23.100 0 

Bron:: VNG/SGBO, 1992,1995. 
*)) Exacte gegevens ontbreken maar in deze periode mag worden aangenomen dat de meeste gemeenten 
kansspelautomatenn in horecagelegenheden toestaan. 

TabelTabel 6.2: Aantallen locaties en speelautomaten in 1992 en 1995 in Nederland. 

Dee onrust over gokverslaving leidt op de speelautomatenmarkt tot de introductie van het risi-
comodel.. De VAN onderkent het gevaar van gokverslaving, deels uit welbegrepen eigenbelang 

4.. de Volkskrant, 28 mei 1997. 
5.. Tabel 6.2 is samengesteld op basis van gegevens uit: H. Mutsaers, E. Gijsen, Onderzoek Gemeentelijk beleid 
speelautomaten,speelautomaten, VNG/SGBO, 1992 VNG/SGBO; H.P.M. Mutsaers, Het iets-nui-nul-beleid. Landelijk onderzoek ge-
meentelijkmeentelijk beleid speelautomaten in 1995, vergelijkingen met 1992 en 1993, SGBO/VNG, Den Haag, 1995. 
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enn deels als een uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Volgens de VAN 
zoudenn de aangesloten leden zich niet alleen van ongeorganiseerde of van malafide onderne-
merss moeten onderscheiden door zich aan de WOK te houden, maar ook door het naleven 
vann een hogere morele standaard. Toch is de VAN zich bewust van 'soms een (te) gering be-
seff van maatschappelijke verantwoordelijkheid en een slordig omspringen met geldende re-
gels'' bij de leden.6 De ondernemers raken onderling al snel verdeeld over de vraag in hoeverre 
zijj verantwoordelijk zijn voor (de oplossing van) de verslavingsproblematiek. Een actieve op-
stellingg tegen gokverslaving bij de VAN is daardoor van recente datum. Overigens geldt dat 
voorr de kansspelmarkt in het algemeen en ook voor het overheidsbeleid. 

Inn de brochure Speelautomaten: onbekend maakt onbemind (1987) neemt de VAN nog 
eenn defensieve houding aan. De VAN erkent expliciet 'dat gokverslaving een serieus te nemen 
probleemm is, dat ook de exploitanten zorgen baart*. Dit gaat op zich al een stap verder dan de 
eerderee aanduidingen in termen van Vooroordelen' of het afschuiven van de problematiek op 
uitsluitendd 'niet-leden'. Toch nuanceert de VAN deze erkenning ook weer meteen. In de bro-
churee haalt zij enkele rapporten aan om te benadrukken dat de meeste spelers beheerst spe-
lenn en met plezier.7 De VAN stelt dat een ondernemer in concrete situaties spelers aan moet 
sprekenn en op de hulpverlenende instanties moet wijzen. Meer kan van de exploitant, 'die im-
merss geen hulpverlener is', niet verwacht worden. Enkele jaren later toont de VAN zich in de 
brochuree Een branche die gezien mag worden (1991) voorstander van een minder defensieve 
benaderingg van gokverslaving.8 'Zelfregulering' is dan het sleutelwoord. De brochure wijst op 
dee samenwerking van de VAN met andere partijen die direct of indirect bij speelautomaten be-
trokkenn zijn, zoals bijvoorbeeld is geregeld in de convenanten van Deventer en Breda (zie pa-
ragraaff 5.6.1). De brochure wijst verder op het voorlichtingsmateriaal, op het sociaal-weten-
schappelijkk onderzoek dat de VAN de universiteit van Utrecht laat doen naar verschillen tussen 
'recreatieve'' en 'problematische' spelers,9 en op een gedragscode gericht op het geven van 
voorlichtingg en het weren van 'kennelijk problematische spelers'. Maar de initiatieven tot zelf-
reguleringg zijn incidenteel en veel ondernemers blijven passief. 

Inn 1993 tekent de landelijke terugslag in de politieke houding tegenover speelautoma-
tenn zich af (zie paragraaf 5.6.2). De VAN geeft dan een meer actieve invulling aan de zelfre-
gulering.. Dit gebeurt op initiatief van D. Lindenbergh, van 1988 tot 1991 voorzitter van de VAN 

6.. VAN, Op weg naar een branche die geven mag worden. Beleidsplan van de Vereniging Automatenhandel Ne-
derlandderland voor de jaren negentig, Rosmalen, november 1989. 
7.. VAN, Speelautomaten: onbekend maakt onbemind, VAN Rosmalen, 1988. De raporten waar de VAN naar verwijst 
zijn:: Gemeente Arnhem, Schets van drie speelautomatenhallen in Arnhem, afdeling onderzoek en statistiek, 1984; 
H.. Koster en F. Staals, Jongeren in de Amusementshal, Doctoraalscriptie, Rijksuniversiteit Groningen, 1986; Zie 
H.. Koster, J. Rijkeboer, 'Jongeren in de amusementshal', Jeugd en Samenleving, november 1986. In de genoemde 
rapportenn komt een relativistische visie op gokverslaving naar voren. Gesteld wordt dat gokverslaving waarschijnlijk 
•weinigg voorkomt/ en dat het kansspel en de exploitant slechts ten dele voor verslaving verantwoordelijk gesteld kun
nenn worden. 

8.. VAN, Een branche die gezien mag worden. Speelautomaten in Nederland, Rosmalen, november 1991. 
9.1.. Kok, P.L.J. Hermkens, J.J. van Wijngaarden, G.F. van den Wijngaart, Determinanten probleemspelers. Een on-
derzoekderzoek naar de ontwikkeling van probieemspelen in opdracht van de VAN, Rijksuniversiteit Utrecht, 1991. Over dit 
onderzoekk geeft de VAN een brochure uit: De kast verslaan. Onderzoek naar het ontstaan van probleemspelers, in 
opdrachtopdracht van de Vereniging Automatenhandel Nederland, Universiteit van Utrecht, 1991. 
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enn een voorstander van het wetenschappelijk management van speelautomaten.10 Een pro-
fessioneell lobbybureau gaat politieke steun zoeken voor zelfregulering door de VAN en ook 
voorr de Notitie speelautomaten (1993) van het ministerie van EZ. Daarnaast schakelt de VAN 
Dee Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) in om invloed uit te oefenen op de maat-
schappelijkee discussie over speelautomaten. Dit leidt tot de publicatie De grenzen van de illu-
sie-economiesie-economie (1995), een beschouwing van W.J. Beek over speelautomaten.11 Tenslotte in-
ventariseertt het instituut voor bedrijfsethiek van de universiteit Nijenrode voor de VAN de ethi-
schee kanten van de speelautomatenmarkt en geeft dit instituut aanwijzingen voor een 'moreel 
verantwoordd ondernemerschap'.12 Het uitgangspunt bij het verantwoord ondernemen luidt dat 
dee VAN verantwoordelijkheid moet nemen voor schades die aan speelautomaten zijn toe te 
schrijven,, maar weerstand mag bieden aan beperkende maatregelen die zijn ingegeven door 
hett lage aanzien van speelautomaten. In het verlengde hiervan begint het instituut voor be-
drijfsethiekk in 1996 aan de gedetailleerde uitwerking van een nieuwe gedragscode voor de ex-
ploitatiee van speelautomaten.13 

Mett de toenemende dreiging van buitenaf neemt binnen de VAN de verdeeldheid over 
dee initiatieven tot zelfregulering toe. Een aantal ondernemers is voorstander van een eenvou-
digerr en voordeliger strategie, namelijk het zolang mogelijk continueren van de exploitatie zon-
derr uitgebreide discussies, ingewikkelde regels en kostbare onderzoeken. Ook gaan de ex-
ploitantenn van speelhallen zich nadrukkelijk onderscheiden van de exploitanten van speelauto-
matenn in de horecasector.14 Zij willen de marktpositie van de speelhallen veilig stellen en af-
schermenn van de bedreigende ontwikkeling in de horeca. Enkele gemeenten dringen namelijk 
ookk de speelhallen terug (zie tabel 6.2), onder meer Hilversum en Utrecht.15 De uitbaters van 
speelhallenn vinden verder dat er bij hen een betere controle op het speelgedrag mogelijk is 
dann in de horeca. Zij zijn immers gespecialiseerd in de exploitatie van speelautomaten en ook 
staann de speelautomaten in de hallen geconcentreerd en overzichtelijk opgesteld en valt de 
toegangg beter te controleren. Soms spelen tegengestelde belangen van exploitanten van 
speelautomatenn in de horeca en in de hallen bij dit argument een rol. Een vermindering van 
speelautomatenn in de horeca zou namelijk de marktpositie van speelhallen kunnen versterken. 

Eindd jaren tachtig gaan alle marktleiders over tot een 'opwaardering' (upgrading) van 
hunn speelhallen. Zij vernieuwen hun speelhallen ingrijpend en streven naar meer aanzien. Zij 

10.. Automatenmagazine, februari 1994, september 1996. 
11.. W.J. Beek, AP . de Wit, De grenzen van de illusie-economie, Stichting Maatschappij en Organisatie, Den 
Haag,, 1995. 
12.. J. Smit, Gokken op morele respectabiliteit: een reële kans? Morele opvattingen, vooronderstellingen en kernvra-
gengen met betrekking tot de speelautomaat en de speelautomatenbranche in Nederland, Universiteit Nijenrode, 1995; 
J.. Smit, Spelen met Normen? Morele uitgangspunten vooreen Branche-beleid, Universiteit Nijenrode, 1995. 
13.. Automatenmagazine, november 1996. 
14.. Automatenmagazine, maart 1996; VAN, Kwaliteit zaaien, Onderscheid oogsten. Strategie en beleid van de sectie 
AmusementscentraAmusementscentra van de VAN, zomer 1996. 
15.. De gemeenteraad van Hilversum besluit in 1989 om geen halverordening op grond van de WOK van 1986 in het 
levenn te roepen. Daardoor komt de tot dan toe geldende vergunning voor een speelhal te vervallen. Het doel van de 
gemeentee is om de speel- en gokgelegenheden zoveel mogelijk terug te dringen, vanwege de gokverslaving. De 
halvergunningenn zijn in het verleden volgens de burgemeester bovendien 'niet van harte' verstrekt. (Zie Voordracht 
burgemeesterr van Hilversum', Studiedag kansspelen en kansspelverslaving in Nederiand, Nederlands Studie Cen-
trum,, 22 oktober 1992). 
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nemenn afstand van het imago van de naar binnengekeerde donkere en morsige speelholen.16 

Dee vernieuwing van speelhallen is één van de positieve uitingen van het risicomodel. Aanvan-
kelijkk ligt het accent op uiterlijkheden. Gaandeweg verschuift het accent naar de minder zicht-
baree kanten van de hallen, naar de organisatie, de speelautomatentechniek en de kennis en 
vaardighedenn van het personeel. Hiervoor formuleert de VAN in 1992 toetsingscriteria. Speel-
hallenn die hieraan voldoen kunnen een VAN-certificaat krijgen en mogen zich een Amuse-
mentscentrummentscentrum noemen, om te benadrukken dat het om meer gaat dan een zaal met automa-
ten.. In het verlengde hiervan laat de VAN in 1994 de KEMA een aspectcertificatiesysteem voor 
dee bedrijfsvoering ontwerpen. Een speelhal komt voor een KEMA 'kwaliteitszorgcertificaat' in 
aanmerkingg als de speelhal in detail de procedures en taken voor de kwaliteitsbewaking, de 
dienstverleningg en voorlichting, het toezicht, de veiligheid, de geldstroom, de keuring van au-
tomatenn en de controle over dit alles in een handboek omschrijft en regelmatig evalueert.17 Een 
volgendee stap is om met een term als 'Amusino' meer aansluiting te zoeken bij het imago van 
Hollandd Casino. De exploitanten van amusementscentra overwegen met het oog hierop het 
spelassortimentt uit te breiden met gezelschapsspelen. Ook overwegen ze om een jack-pot op 
basiss van gekoppelde automaten, een reclamecode en een toegangscontrole met legitimatie-
plichtt in te voeren.18 

Eenn van de eerste 
amusementscentraa die in 1995 
'KEMA-keur11 krijgen is Circus-
Zandvoortt (1991) van L. Heino.19 

Ditt amusementscentrum is 
ontworpenn door Sjoerd Soeters. 
Hett is ongetwijfeld het meest 
opvallendee en spraakmakende 
voorbeeldd van een vernieuwde en 
naarr aanzien strevende speelhal 
(ziee Afbeelding 6.1). Het is ook 
well aangeduid als het eerste 

'' " Afbeelding 6.1: Circus Zandvoort verandert het traditionele 
inn Nederland. Het gebouw is aangezicht van het vissersdorp. 
ondergeschiktt aan de symboliek 
vann een circustent, en aan de vijf vlaggen die verwijzen naar het Zandvoortse autoracecircuit. 
Daardoorr sluit het gebouw aan op het principe van 'de eend', zoals Robert Venturi e.a. de tot-
beeldhouwwerk-geworden-uitspanningg in Learning from Las Vegas (1972) aanduiden.20 

16.. De Telegraaf, 7 juli 1990; Automatenmagazine, oktober 1989. 
17.. KEMA, Beoordelingscriteria van een aspectcertificatiesysteem voor de bedrijfsvoering van amusmentscentra, 
decemberr 1994; Automatenmagazine, juni 1995. 
18.. VAN, 'Nieuwe spelen, nieuwe kansen. Productdifferentiatie en toegangscontrole in amusmentscentra', Brochure, 
VAN-sectiee Amusementscentra, januari 1997. 
19.. 'Het dubbelzinnige van een spraakmakende architectuur. Recente projecten van Sjoerd Soeters', Archis, 1991, 
nr.6,20-30;; de Volkskrant, 23 maart 1991; Vrij Nederland, 26 maart 1994. 
20.. R. Venturi, D.S. Brown, S. Izenour, Learning from Las Vegas, MIT press, Cambridge, London and New York, 
19777 [1972]. De term 'de eend' ontlenen Venturi e.a. aan een gebouwtje in de vorm van een eend, zoals circus 
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Hett gebouw is omstreden. Sommigen vinden dat de allesoverheersende vlaggen het 
pleinn ontwrichten en het traditionele aangezicht van het vissersdorp beschadigen, anderen 
vindenn het markante gebouw zeer geschikt voor een prentbriefkaart en zien er een versterking 
vann de toeristische voorzieningen in. Het interieur van Circus Zandvoort doet denken aan de 
kermiss en het circus. Dit komt door de speelse vormen, de zuurstokkleuren, de opengewerkte, 
labyrintischee en gelaagde ruimte met plekken die verbonden zijn door hekwerken, metalen 
trappenn en balustrades; de ronde vloeren van de speelzalen lijken in de lucht hangende cir-
cuspistes.. Door de overvloedige fragmenten, het contrast met de omgeving en de absurde 
proportiess zijn het vage en speelse verwijzingen. De architectuur verwijst op een abstracte en 
indirectee manier naar het gevarieerde spelaanbod. De kansspelautomaten bevinden zich bo-
veninn het gebouw. Onderin is een soort lunapark met een mengeling van kermis- video- en 
behendigheidsspelen.. Er is ook een snoepwinkeltje en een theaterzaaltje. Het idee is kermis, 
steltt Heino, die op zijn manier invulling geeft aan de verzelfstandiging van vermaak: 'Vroeger 
hoordenn flipperkasten en schiettenten evenals een theater en een bioscoop op de kermis, die 
mobiell was. Nu zijn de mensen mobiel en staat de kermis vast.' 

Circus-Zandvoortt is een uitbundig voorbeeld van de postmoderne architectuur van 
speelhallen.. Het is niet het enige voorbeeld. De frivole en figuurlijke opzet is trouwens niet 
kenmerkendd voor deze stijl. Meer ingetogen en statige tegenhangers van Circus-Zandvoort 
zijnn het Amusino (1990) van Playtronics aan de Grote Markt te Groningen en De Speeltuin 
(1993)) van Hommerson te Den Haag.21 Markant zijn ook de door Las Vegas geïnspireerde sur-
realistischee architectuur van de speelhallen van Jansen Hahnraths, bijvoorbeeld het Fair-Play 
centree (1993) te Almere in Romeinse stijl. De architectuur van deze postmoderne amuse-
mentscentraa berust op eenzelfde beginsel, namelijk dat van een weldoordachte vormgeving 
diee relatief los van het gokken staat. De opvallende en verleidelijke architectuur schermt het 
kansspell van de omgeving af (zie paragraaf 8.5.2). Deze architectuur roept nauwelijks een as-
sociatiee met het gokken op en kan de oppervlakkige beschouwer zelfs op een verkeerd spoor 
zetten,, zoals met de circustent en de vlaggen van Circus-Zandvoort. Daardoor kan het voor de 
scepticuss een facade zijn die de gokverslaving verhult. 

6.2.26.2.2 Holland  Casino 
Dee drie fasen die op de overkoepelende verzelfstandiging van de kansspelsector en daarbin-
nenn op de casinomarkt van toepassing zijn, zijn daérbinnen ook weer van toepassing op de 
bedrijfsmatigee ontwikkeling van het overheidsmonopolie van Holland Casino. In de eerste fase 
moett de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland (NSECN) het recht 
opp een zelfstandig kansspelbedrijf waar maken en is er een preoccupatie met het verbod uit 
hett verleden. Hierop volgt een tweede fase waarin de aandacht uitgaat naar een strikt gere-
glementeerdee onderneming. De personeelsopleiding, de interne bedrijfsvoering en de beveili-
gingsdienstt worden verbeterd. In deze fase is de bedrijfscultuur gericht op de toekomst, naar 
binnenn gekeerd en publiciteitsschuw. Dat is mede in reactie op de negatieve ervaringen uit de 
beginjarenn (zie paragraaf 5.3.2). 

Inn de tweede fase van het overheidsmonopolie breidt de NSECN het aantal casinoves-
tigingenn uit van drie tot acht, breidt zij het spelaanbod uit met speelautomaten en versterkt zij 

Zandvoortt de vorm aanneemt van een circustent en van vlaggen. 
21.. Automatenmagazine, oktober 1993. 
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dee beveiliging met videobewaking. Deze ontwikkeling gaat samen met een verschuiving in de 
externee legitimering: het vermeende toeristische belang maakt plaats voor de concurrentie met 
dee illegaliteit. Dit betekent een ontkoppeling van het casino van de toeristische context. Anders 
dann de wetgever en de NSECN ten tijde van de legalisering in 1974 aannamen, blijkt het casi-
noo nauwelijks enig vermenigvuldigingseffect voor het toerisme te hebben.22 De bezoekers ko-
menn hoofdzakelijk uit de regio en geven weinig extra geld uit in de nabijheid van het casino. De 
betekeniss van het casino voor het vermaak staat op zich zelf. 

Bijj de beslissing in 1983 tot uitbreiding van het aantal casino's staat het argument van 
dee illegale markt voorop. Met de opkomst van het Golden Ten wint dit argument aan kracht.23 

Dee Raad voor de Casinospelen (RvC) adviseert de regering over de uitbreiding en de keuze 
vann vestigingsplaatsen. Deze raad voert naast het primaire argument van de illegaliteit nog als 
secundairee argumenten aan: het voorheen primaire argument van een toeristisch belang; de 
werkgelegenheidd van per vestiging 150 è 200 arbeidsplaatsen; en de bedrijfseconomische 
continuïteitt van de NSECN op de langere termijn.24 De laatst genoemde argumenten over het 
economischee belang zullen in de derde fase primair worden. In de tweede fase is het hoofdar-
gumentt nog de terugdringing van de illegaliteit door het scheppen van een legaal alternatief. 
Voorr het alibimodel is dit een kenmerkend reguleringsmotief. Dit motief staat tussen de wette-
lijkee aanvaarding en de economische uitbating in. Eerder kreeg het al een voorname plaats bij 
dee loterijen en totalisators. 

Inn de tweede fase anticipeert de NSECN al op een derde ontwikkelingsfase. De inmid-
delss omvangrijke onderneming is sterk gereguleerd en draagt vanaf 1989 onder de naam Hol-
landland Casino een uniforme huisstijl uit.25 Ook verkent ze de mogelijkheden tot een meer extra-
vertee en marktgerichte benadering.26 In deze situatie komt het risicomodel naar voren. In dat 
modell staan de opbrengsten voorop, vindt een pragmatische afweging van kosten en baten 
plaatss en is gokverslaving de voornaamste reden om de exploitatie te begrenzen. Het risico-
modell wordt op de casino's eerder van toepassing door de uitbreiding van Holland Casino dan 
doorr de gokverslaving. Dat is dus anders dan bij de speelautomaten. Verhoging van de op-
brengstenn en aandacht voor gokverslaving zijn echter twee kanten van dezelfde medaille. 

22.. Dit wijst een hierop gericht onderzoek in opdracht van de RvC uit: NRIT, De economische en toeristische bete-
keniskenis van de casino's in Nederland, Breda. 1981. 
23.. De Staatssecretaris van Justitie vraagt zich zelfs af of het gezien het criminele milieu van Amsterdam wel ver-
standigg is om daar een legaal casino te vestigen: 'Hoofdstad te onveilig voor casino', Het Parool, 19 september 1983. 
24.. RvC, Advies aan de Staatssecretarissen van Justitie en van Economische Zaken betreffende uitbreiding van het 
aantalaantal casinovestigingen van de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland, Den Haag, 18 
maartt 1983. 
25.. Aanvankelijk gebeurt dit onder de naam Holland Casino's. 
26.. Voor de algemene ontwikkeling van de NSECN baseer ik mij naast jaarverslagen op enkele interviews die ik met 
dee bedrijfteiding houdt in het kader van een rapport voor de Europese Commissie: S. Kingma, Th. Beckers, Kans-
spelbeleidinspelbeleidin Nederland, Casino's en Internationalisering, KUB, Tilburg, 1991. 
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Dee aandacht in het casinowezen verschuift van de vestiging en uitbreiding van de le-
galee casino's, en daarmee een sterke oriëntatie op de wet, naar de efficiëntie van de organisa-

jaar r aantal l 
vesti --

ginge n n 

bestedinge n n 

(bruto --
opbrengs t t 

inn miljoene n 
guldens ) ) 

bestedin g g 
per r 

bezoek k 

(guldens ) ) 

relatiev ee aandeel 
spelvorme n n 

(inclusie ff  tronc ) 

verdelin gg opbrengste n 

(miljoene nn guldens ) 

1985 5 142 2 122 2 

1995 5 10 0 665 5 153 3 

Frans-roulett e e 
Amerikaans-rou --
lett e e 
Blackjac k k 
Baccara t t 

Speelautomate n n 
Amerikaans --
roulett e e 
Frans-roulett e e 
Blackjac k k 
Puntoo Banco 
Overig ee spelen 
Horec a a 
Overig ee baten 

66% % 
18% % 

13% % 
3% % 

33% % 
24% % 

17% % 
11% % 
6% % 
2% % 
4% % 
3% % 

Economisch e e 
Zakenn (winst ) 
Kansspelbelas --
ting g 

Economisch e e 
Zakenn (winst ) 
Kansspelbelas --
ting g 
Speelautomate n n 
(BTW) ) 
Gemeentefond --
sen n 
salarisse n n 
bedrijfsvoerin g g 

10 0 

3 3 

122 2 

102 2 

34 4 

5 5 

253 3 

154 4 

Bron:: Samenstelling op basis van jaarverslagen. Naar Risico-analyse kansspelen (S. Kingma, 
1993). . 

TabelTabel 6.3: Groei Holland Casino 

tiee en de markt voor kansspelen. Dit betekent een verschuiving in de aandacht van de kwanti-
teitt en het spel product naar de kwaliteit en de spelersmarkt. Wel staat de wetgever in de jaren 
negentig,, om het spreidingspatroon van casino's over Nederland te vervolmaken, nog een 
verderee uitbreiding van Holland Casino met drie vestigingen toe. Bovendien mag er in het dou-
anegebiedd van de luchthaven Schiphol nog een klein casino (1995) komen.27 Het totale aantal 
legalee casino's komt zo uit op twaalf. Nieuwe aandachtspunten van Holland Casino die in de 
jarenn negentig gaan overheersen zijn de architectuur, de productiviteit, het personeelsbeleid, 
dee internationalisering, de productdifferentiatie, de reclamecampagnes en de gokverslaving.28 

Dezee aandachtspunten geven uitdrukking aan de pre-occupatie met de actualiteit, met de 
kwaliteitt van de casino's en met de spelersmarkt. In haar legitimering verlegt Holland Casino 
dee argumentatie gaandeweg van de illegaliteit naar het casino als één van de vele voorzienin-
genn in de economie van het plezier; de illegale casino's zullen in de eerste plaats door het OM 
bestredenn moeten worden. 

Dezee verschuiving in de legitimering komt pregnant naar voren in de keuze van de lo-
katiess voor nieuwe casino's, die in of nabij stedelijke uitgaanscentra gebouwd worden (zie deel 

27.. Raad voor de Casinospelen, Jaarverslag 1992, Den Haag, 1993. 
28.. Holland Casino, Integrale beleidsvisie van Holland Casino voor de Jaren negentig, Hoofddorp, 1990. 
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111,, met name de paragrafe n 7.6 en 8.5). Op deze manie r raakt het casin o in de derd e fase we-
dero mm verknoop t met een toeristisch-recreatiev e omgeving . Maar het casin o word t nu niet zo-
zeerr  gezien als een trekke r van toeriste n die de omgevin g tot bloe i zulle n brengen , zoals ten 
tijd ee van de legalisering . Het verban d met de omgevin g is eerder omgekeerd , de omgevin g 
word tt  gezien als een vruchtbar e voedingsbode m bestaand e uit te verlokke n recreante n en toe-
risten . . 

All  deze innovatie s maken deel uit van een dubbelzinnig e strategie . De vernieuwinge n 
zijnn niet alleen gerich t op het scheppe n van een levendig e en stijlvoll e omgevin g maar ook op 
hett  verhoge n van de omzetsnelhei d en het rendement . Dat geld t ook voo r de vernieuwin g van 
dee huisstij l (zie hoofdstu k 9). Twin-roulett e met een minimu m inle g van ƒ 2,50 ontwikkel t Hol -
landd Casin o bijvoorbeel d om een voordeli g alternatie f te behouden , terwij l een prijsverhogin g 
vann het Frans-roulett e word t doorgevoer d (van minimaa l ƒ 5,- naar ƒ 10,-). En aan Ameri -
kaans-roulett ee (minimaa l ƒ 5,-) geef t Hollan d Casin o de voorkeu r omda t dit minde r arbeidsin -
tensie ff  is . In de loo p van de tij d doet zich een vergaand e verschuivin g voo r van Frans-roulett e 
naarr  Amerikaans-roulett e en voora l naar de speelautomaten . In 1985 genereer t roulett e nog 
844 procen t van de casino-inkomsten , in 1995 is dit gedaal d tot 41 procent . De speelautomate n 
zijnn dan goed voo r 33 procen t van de inkomste n - Hollan d Casin o is daarme e een concurren t 
vann de particulier e amusementscentra . In 1993 noem t Hollan d Casin o het 'een grot e uitdagin g 
omm wege n te vinde n die de stagnati e op de legal e casinomark t doorbreken'. 29 Naast het speel -
publie kk wi l Hollan d Casin o zich meer op het uitgaanspublie k richte n en het entertainmen t en 
dee horec a uitbreiden. 30 Tabel  6.3 geef t schematisc h de expansi e van Hollan d Casin o weer , 
uitgedruk tt  in het aanta l vestigingen,  de consumentenbestedingen , de opbrengste n en de ver-
delin gg over speltypen . 

Alss  we de koste n in de beschouwin g betrekke n versterk t het beeld van een rende -
mentsverbetering .. In deze arbeidsintensiev e bedrijfsta k - Hollan d Casin o heef t in 1995 bijn a 
30000 medewerker s - bestaa n de koste n voo r tweederd e uit salarissen . Het belan g van roulet -
te,, dat zeer arbeidsintensie f is , neemt dan verde r af. De speelautomaten , waar de arbeidskos -
tenn relatie f laag zijn , en het punt o banco , met relatie f hog e inzette n (minimaa l 40 gulden) , ne-
menn dan in belan g toe . Houde n we bovendie n nog rekenin g met de tronc , de fooienpot , dan 
neemtt  het relatiev e belan g van roulett e nog verde r af. Want de opbrengste n van het roulett e 
bestaa nn in 1995 voo r bijn a eenderd e (!) uit troncopbrengste n - het spelresultaa t is 187 miljoe n 
gulde nn en dee tron c bedraag t 83 miljoe n (zie paragraa f 9.3.3). 

Dee belangrijkst e van de nieuw e accente n vat Hollan d Casin o ron d 1994 same n in een 
zogehete nn  Mission  Statement  enkel e bondig e uitsprake n over de doelstellin g van Hollan d Ca-
sin oo voo r de gaste n (iederee n is welko m en heef t plezier) , de medewerker s (iederee n is vrien -
delij kk  en bekwaam) , de samenlevin g (nieman d hoef t gokverslavin g te vrezen ) en de onderne -
min gg (is toekomst - en winstgericht). 31 Hollan d Casin o wi l de omschreve n norme n zo veel mo-
gelij kk  objectivere n en vertale n in periodie k te meten 'succe s indicatoren' . De nieuw e accente n 
kome nn overigen s minde r tot uitin g in het productieproce s en meer in de rapporte n en vergade -

29.. Hollan d Casino , Jaarverslag  1994, Hoofddorp , 1995,13. 
30.. Hollan d Casino , Jaarverslag  1993, Hoofddorp , 1994,27. 
31.. Hoflan d Casino , Jaarverslag  1994, Hoofddorp , 1995,11. Het Missio n Statemen t Kent Hollan d Casin o toe in het 
SociaalSociaal  Jaarverslag  1994. 
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ringenn hierover. Dit sluit aan bij een algemene tendens in de economie waarin de rationalise-
ringring van de productie wordt aangevuld met zogenaamde 'management informatie systemen'. 
Dezee systemen zijn bedoeld om de efficiëntie te verbeteren en subtiele en snelle aanpassin-
genn aan de markt mogetijk te maken. Deze innovaties werkt Holland Casino niet zelf uit. Dit 
wordtt uitbesteed aan specialistische dienstverlenende bedrijven. Holland Casino concentreert 
zichh op de kerntaken van het personeelsbeleid, het aanbod van kansspelen en de beveiliging. 
Dezee opzet brengt een grote macht en verantwoordelijkheid voor de directeuren met zich mee, 
diee de expertise inhuren. Deze opzet is mogelijk door de betrekkelijk grote financiële speel-
ruimtee van Holland Casino en doordat er op de markt specialistische diensten verkrijgbaar zijn, 
inn de sfeer van onderzoeks- en adviesbureaus of de verslavingszorg; naast de personeels-
kostenn van in totaal 253 miljoen gulden besteedt Holland Casino in 1995 nog 154 miljoen aan 
dee bedrijfsvoering (zie tabel 6.3). 

Dee bedrijfsvoering van Holland Casino is afhankelijk van geavanceerde technologie, 
externee deskundigheid en gemotiveerd personeel. De leiding van het casinowezen, bij Holland 
Casinoo én bij de RvC, gaat er zelfs prat op geen affiniteit met kansspelen te hebben; zij zijn de 
bestuurderss en managers van het vermaak - het hadden bij wijze van spreken ook hotels of 
pretparkenn kunnen zijn. Maar deze 'postmoderne' opzet van de onderneming is niet het resul-
taatt van een vooropgezet plan. Eerder is het een gevolg van de geïsoleerdee maar beschermde 
positiee van het overheidsmonopolie en van de internationaal gezien late opbloei van de Ne-
derlandsee casino's. Holland Casino profiteert in veel opzichten van een 'wet van de stimule-
rendee achterstand' en kan haar voordeel doen met ervaringen en ontwikkelingen elders. Ze 
krijgtt daarvoor ook alle middelen en ruimte en hoeft geen oude structuur af te breken om een 
nieuwee op te zetten. Dat Holland Casino erin slaagt om hoogwaardige casino's te ontwikkelen 
valtt af te leiden uit de internationale belangstelling voor advies en management van Holland 
Casino.. Met name Deense en Canadese casino's zijn geïnteresseerd. Overigens is het bij de 
adviseringg van buitenlandse casino's de vraag of in deze fase van de ontwikkeling de grenzen 
vann de wet niet te onduidelijk zijn dan wel te ver worden opgerekt. Deze onduidelijkheid valt 
voorr het casinowezen ook te signaleren bij de bestrijding van het Golden Ten, bij de uitbreiding 
vann het assortiment (speelautomaten, bingo, horeca), bij de toepassing van reclame of bij het 
verslaa vingsbeleid. 

Tegenoverr de politiek neemt Holland Casino bij de uitbreidingen een dubbelzinnige 
houdingg aan. Enerzijds ervaart Holland Casino de wettelijke voorschriften en het toezicht als 
eenn belemmering. Daarom probeert Holland Casino de grenzen te verleggen en de hande-
lingsvrijheidd te verruimen. J.C. Kroes, vanaf 1981 algemeen directeur, beaamt dit in 1995 bij 
zijnn afscheid.32 De directie verantwoordt de verruimingen steevast onder verwijzing naar de 
marktsituatie.. Anderzijds zoekt Holland Casino de bescherming van het wettelijk keurslijf. Dit 
waswas duidelijk het geval bij het verzet tegen de Golden Ten casino's (zie paragraaf 5.5.2). Be-
schermingg bij de wet zoekt Holland Casino ook wanneer de Europese Commissie zich in 1991 
afvraagtt of zij de overheidsmonopolies voor kansspelen niet moet doorbreken.33 De Europese 
Commissiee overweegt dit met het oog op de integratie van Europese markten in 1992. Zelf 
schreeff ik met het oog hierop in opdracht van Holland Casino een rapport over het Nederiand-

32.. Zie Intervie w met J.C. Kroes in Gaming  & Wagering  Business  (June 1,1995,44-47). 
33.. Europea n Committee , Gambling  in  the Single  Market:  A Study  of  the Cunent,  Legal  and  Maricef Situation, 
Luxembourg ,, 1991. 
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see casinowezen.34 Tegen de opheffing van het overheidsmonopolie voert Holland Casino als 
bezwarenn haar kansspelpolitieke opdrachten aan: het casinomonopolie is bedoeld om crimi-
nelee exploitanten te weren, om illegale casino's de wind uit de zeilen te nemen, om het particu-
lieree winsstreven op deze markt uit te sluiten, om een veilig en betrouwbaar spelaanbod te ga-
randerenn en om gokverslaving te beperken. 

Tochh tekent zich geleidelijk een verzelfstandiging van het casinowezen ten opzichte 
vann de overheid af. De opheffing in 1996 van de RvC geeft hier een aanwijzing voor. Welis-
waarr vervangt een algemeen College van Toezicht op de Kansspelen (CTK) de RvC, maar dit 
collegee oefent geen operationeel toezicht op Holland Casino uit, zoals de RvC geacht werd te 
doen.399 Het toezicht op de bedrijfsvoering en het ondernemingsbeleid berust bij het bestuur en 
bijj de instanties waar de opbrengsten naar toevloeien, de ministeries van EZ en van Financiën. 
Dezee situatie werkt de RvC zelf in de hand. De RvC richtte zich gedurende de jaren tachtig 
meerr op de overheid en de adviserende taak dan op de casinomarkt en de controlerende taak. 
Somss stelde de RvC zich zelfs op als behartiger van de belangen van de NSECN bij de over-
heid.. Daarbij profileerde de RvC zich als een soort schaduwdepartement voor het gehele 
kansspelbeleid.. Dit is onmiskenbaar bij de initiatieven die de RvC vanaf 1985 nam tot een 
evaluatiee van het kansspelbeleid, onder meer door opdracht te geven tot een inventariserend 
onderzoekk naar kansspelen en verslaving in Nederland.36 Deze initiatieven monden uit in het 
algemenee advies Kansspelbeleid: Normeren en tolereren (1988), waar het regeringsstandpunt 
KansspelenKansspelen in perspectief (1989) een reactie op is.37 In het verlengde van deze initiatieven 
richtenrichten de secretarissen van de RvC, B. Polders en P. Geertsen, een particulier onderzoeks-
bureauu voor kansspelen op, het NIKO. Dit geeft overigens aanleiding tot een zekere belangen-
verstrengeling,, bijvoorbeeld bij een rapport over het bingo dat volgens het NIKO ook in Neder-
landd commercieel geëxploiteerd zou kunnen worden. De secretarissen van de RvC schrijven 
ditt rapport in 1988 in opdracht van de VAN. Terzelfdertijd adviseert de RvC de regering in po-
sitievee zin over een mogelijke commercialisering van het bingo. 

Dee vervanging van de RvC door een algemeen adviesorgaan is niet uitsluitend het ge-
volgg van persoonlijke ambities op het bureau van de RvC. De crisis die het kansspelbeleid in 
dee jaren tachtig doormaakt is van belang (zie paragraaf 6.3). Door die crisis krijgt de RvC veel 
speelruimte,, net als overigens vele andere spelorganisaties. Toch had een tegenovergestelde, 
minderr beschermende en meer op het toezicht gerichte strategie midden jaren tachtig even-
zeerr voor de hand gelegen. De RvC hadd toen namelijk de mogelijkheid om zich te beperken tot 
dee casinospelen en zich meer op het toezicht en minder op het regeringsbeleid te richten. Men 
hadd eind jaren tachtig kunnen pleiten voor een legalisering van enkele Golden Ten-casino's, 
eenn beheerste concurrentie en een beter toezicht op de uitgaven, de bedrijfsvoering en de ver-

34.. S. Kingma , Th. Beckers , Gaming  Policies  in  the Netherlands,  Casino's  and Internationalization,  Tilbur g Universi -
ty,, 1991. Hollan d Casino laat daarnaas t een rappor t opstelle n door T.M. Schalken : Notitie  betreffende  de situatie  van 
dede kansspelmarkt  in  Nederland  en de positie  die  Holland  Casino daarbij  inneemt.  Vrij e Universitie t van Amsterdam , 
1991. . 
35.. Ministeri e van Justitie , Gelijke  kansen.  Eindrapport  van de commissie  coördinatie  en harmonisatie  kansspelbe-
leid,leid,  maart 1992,87-89. 
36.. Hermken s e.a. (1988). 
37.. RvC (1988) 18; 'Regeringsstandpun t kansspele n in perspectief . Tweede Kamer  der  Staten-Generaal,  1988-
1989,21.277,, nr.2,16 . 
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slavingszorgg bij Holland Casino. De RvC liet de oplossing van deze problematieken echter ge-
heell over aan het OM en aan Holland Casino zelf. Het is tekenend dat de voorzitter van de 
RvCC in de openbare jaarvergadering van 1993 zonder meer stelde dat de RVC de kostenbe-
heersingg bij Holland Casino niet tot haar verantwoordelijkheid rekent.38 

6.2.36.2.3 Instantloterij 
Inn de voorgaande paragrafen is aangegeven hoe het risicomodel van toepassing wordt op de 
reguleringg van de speelautomaten- en van de casinomarkt. Bij de speelautomaten gebeurt dit 
inn de eerste plaats door de associatie met gokverslaving en bij de casino's door de uitbreidin-
genn van Holland Casino. Maar het risicomodel wordt ook van toepassing op de loterijmarkt, 
zelfss nog voordat deze markt wordt uitgebreid en voordat er op deze markt sprake is van gok-
verslaving.. Het risicomodel komt hier in 1993 naar voren bij de opzet van een instantloterij 
doorr de SNS. Deze loterij wordt ook wel de krasloterij genoemd. Spelers maken de lotnum-
merss zichtbaar door een folie van het lot te krassen. 

Dee omzetten van de lotto- en totospelen van de SNS dalen tussen 1982 en 1990 met 
ongeveerr een kwart, van 241 miljoen tot 157 miljoen gulden.39 Daardoor dalen de afdrachten 
aann de begunstigden in de sportwereld van 77 naar 50 miljoen gulden. Omdat de omzetdaling 
financiëlefinanciële onzekerheid met zich meebrengt voor de sport dringt de Tweede Kamer in 1983 aan 
opp een evaluatie van de SNS. De regering schrijft de daling toe aan concurrentie van illegale 
stadslotto'ss en buitenlandse kansspelen en aan een veroudering van de weinig marktgerichte 
organisatiee van de SNS. Uiteindelijk leidt de evaluatie in 1990 tot een wetsvoorstel dat ruimte 
biedtt voor 'productvernieuwingen' en een 'herstructurering van de verkooporganisatie'. 

Hett is een 'aanzienlijke verruiming', beaamt de regering. De wetgever heft het maxi-
mumm van een half miljoen voor de hoofdprijs op, en de SNS mag eenjack-pot invoeren en ook 
dee frequentie van lottotrekkingen opvoeren van maximaal 60 tot 370 keer per jaar. Verder ver-
eenvoudigtt de wetgever de organisatie van de SNS. Zij doorbreekt het verkoopmonopolie van 
sportverenigingenn en staat voortaan on-line verbindingen tussen het centrale kantoor en de 
verkooppuntenn toe. De opvallendste vernieuwing is in 1993 de naar Amerikaans voorbeeld 
opgezettee lottovariant Lucky Ten. Bij dit spel is er iedere dag een trekking, behalve op de zon-
dagg als de SNS de wekelijkse trekking van de lotto houdt. 

Naastt deze vernieuwing verkent de SNS de mogelijkheid van een Instantloterij, zoals 
diee onder meer sinds 1981 ook in België bestaat. Ook de Staatsloterij heeft hier grote belang-
stellingg voor, zelfs al eerder dan de SNS. De Tweede Kamer spreekt in 1987 echter de voor-
keurr uit om de Instanttoterij aan de SNS te gunnen.40 De redenen daarvoor zijn de 'ernstige 
knelpunten'' in de financiering van de sport. Vervolgens bestaat er jarenlang onzekerheid over 
dee Instantloterij. Samen met de ALN richt de SNS in 1987 de Stichting de Nationale Instantlo-
terijj (NIL) op. Hoewel de Staatsloterij hier eveneens een plan voor uitwerkt besluit de regering 
beginn 1990 om het recht op de Instantloterij aan de NIL toe te kennen.41 Wel bepaalt de rege-

38.. RvC, Jaarverslag  1993, Den Haag, 1994, 31. De voorzitte r stel t dit in antwoor d op een vraag (de vragenstelle r 

wass Prof . B. van der Genugten) . 
39.. 'Memori e van toelichting . Wijzigin g van bepalinge n van de Wet op de Kansspele n betreffend e sportprijsvrage n 
enn de lotto' , Handelingen  Tweede Kamer,  1990-1991, wet 22.172, nr.3. 
40.. 'Moti e Worrel l C.S., uitgebreid e commissievergaderin g van 11 mei 1987.' Handelingen  Tweede Kamer,  1986-
1987,18.039.. nr.10. 
41.. 'Memori e van toelichting . Wijzigin g van de Wet op de Kansspele n in verban d met een instantloterij, , Handelingen 
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ringring in het wetsvoorstel uit 1991 dat de Staatsloterij ter compensatie 5 procent van de bruto-
opbrengstt uit de Instantloterij krijgt. 

Bijj de SNS dient het risicomodel zich reeds aan door het voornemen tot uitbreiding. 
Hoewell de regering de wetsvoorstellen krampachtig verantwoordt in termen van de WOK van 
19644 en het alibimodel toepast - in casu de bestemming van de opbrengst voor collectieve 
doelenn om het aanbod te beperken en de tegemoetkoming aan de vraag om illegale exploitatie 
tee vermijden - staan de concrete argumenten hiermee op gespannen voet. Dit wordt gaande-
wegg duidelijker. Zo merkt de Raad van State al direct op dat 'het scheppen van een meer soli-
dee basis voor de financiering van de sportsector en de sectoren cultuur, maatschappelijk wel-
zijnn en volksgezondheid' niet kan worden beschouwd als een uitwerking van de 'kanalisatiege-
dachte'' die aan de WOK van 1964 ten grondslag ligt.42 Met de term kanalisatie verwijzen wet-
geverss zelf naar kenmerken van het alibimodel (zie paragraaf 4.6). Verder vindt de Raad van 
Statee dat de regering expliciet aan moet geven waarom de uitbreiding verantwoord is gezien 
hett 'groeiend probleem van het verschijnsel gokverslaving'. De regering geeft in antwoord 
hieropp toe dat 'er zeker een grijs gebied is, waarbij niet op voorhand duidelijk is dat er aan de 
wijzee waarop aan een bepaald kansspel vorm wordt gegeven al dan niet potentiële gevaren 
zijnn verbonden'.43 Maar de regering stelt ook dat de voorgestelde uitbreiding 'geen risico's voor 
problematischh speekjedrag' brengt. Als belangrijkste argument hiervoor voert zij de maxime-
ringring van de speelfrequentie tot éénmaal per dag aan. Er zou bij de spelers geen neiging kun-
nenn ontstaan tot 'herhaald inzetten' en er zou ook geen 'opzwepend effect' kunnen ontstaan. 
Lottoo en toto zouden zich bovendien niet laten vergelijken met casinospelen en speelautoma-
ten.. Vanwege de eventuele gevaren belooft de regering echter wel dat het kraslot twee jaar na 
dee introductie zal worden geëvalueerd. De wetgever maakt de voortzetting van de vergunning 
vann die evaluatie afhankelijk. 

Dee invoering van de Instantloterij verantwoordt de regering eveneens met de traditio-
nelee uitgangspunten van het kansspelbelekJ.44 Toch is de directe drijfveer ook in dit geval uit-
sluitendd de fondsenwerving. En ook voor de krasloten sluit de regering het gevaar van exces-
sieff speekjedrag op voorhand uit. Wel erkent zij dat de Instantloterij kenmerken van 'snelle 
omzett spelen' heeft en tot de categorie 'riskante spelen' hoort. Op krasloten moet daarom, 
naarr analogie van alcohol en tabak, een waarschuwende tekst komen te staan: Voorkom gok-
verslaving,verslaving, speel met mate. De volksvertegenwoordiging drijft bij de instantloterij de politieke 
kritiekk op de uitbreiding van het kansspelbestel op de spits. Redenen voor deze kritiek zijn dat 
dee regering de krasloten tot de riskante spelen rekent en dat de SNS reeds is uitgebreid en 
ookk dat de onrust over gokverslaving verder toeneemt. De kritiek komt in november 1992 naar 
vorenn bij de behandeling in de Tweede Kamer, die het verslavingsgevaar tot het centrale the-
maa maakt. De kritiek komt nog sterker naar voren in november 1993 in de Eerste Kamer, die 
hett wetsvoorstel voor de Instantloterij zelfs dreigt te verwerpen. 

TweedeTweede  Kamer,  1990-1991, wet 22.269. 
42.. Raad van State, 'Advie s wijzigin g van de Wet op de Kansspele n betreffend e sportprijsvrage n en de lotto' , Han-
delingendelingen  Tweede Kamer,  1990-1991, wet 22.172, B.. 2. 
43.. 'Memori e van toelichting . Wijzigin g van de Wet op de Kansspele n betreffend e sportprijsvrage n en de lotto' , Han-
delingendelingen  Tweede Kamer,  1990-1991, wet 22.172, nr.3,9 . 
44.. 'Memori e van toelichting.  Wijzigin g van de Wet op de Kansspele n betreffend e sportprijsvrage n en de lotto' , Han-
delingendelingen  Tweede Kamer,  1990-1991, wet 22.172. 
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Dee politiek 
Dee verschuiving in de politieke waardering voor kansspelen sedert de WOK van 1964 komt 
scherpp tot uiting in het standpunt van het GPV en in dat van D66. De idealistische Christelijke 
partijenn zijn altijd al tegen uitbreiding van kansspelen. Hun bezwaar is steeds dat de regering 
dee 'kanalisering' te ruim opvat. Door de nieuwe voorstellen tot uitbreiding vinden zij het begin-
sell van kanalisering echter niet langer meer 'geloofwaardig'. Met name de leider van het GPV, 
G.J.. Schutte, huldigt dit standpunt. Schutte noemt het spreken 'over meer of minder kanalise-
ren'' een 'gepasseerd station'/5 

D666 is de enige partij in het politieke machtscentrum die de Instantloterij afwijst. Op 
zichh zette D66 reeds bij de uitbreiding van de Sporttotalisator vraagtekens bij de onduidelijk-
heidd die volgens haar zou zijn ontstaan door de vermenging van het sportbeleid en het kans-
spelbeleid.. Niettemin ging D66 met de verruiming accoord. Maar bij het vraagstuk van de In-
stantloterijj concentreert D66 zich op 'de kern van de zaak': aan een op zichzelf 'legitieme be-
hoeftee aan financiële middelen' mag de regering niet voldoen met een 'riskant kansspel'.46 D66 
noemtt de onzuivere argumentatie voor de Instantloterij 'hypocriet'. De verantwoordelijke 
Staatssecretariss noemt het standpunt van D66 'emotioneel*. D66 meet het wetsvoorstel impli-
ciett af aan een risicomodel, op grond waarvan de alibi's en belangenafwegingen van de voor-
standerss misleidend en misplaatst te noemen zijn. 

Inn de Eerste Kamer nemen een jaar later de regeringspartijen CDA en PvdA het per-
spectieff van D66 zelfs over. Alleen de WD, die al in de Tweede Kamer stelde dat de regering 
dee Instantloterij ten onrechte tot een 'riskant spel' bestempelt, acht waarborgen tegen exploita-
tiefraudee afdoende. CDA en PvdA vinden in de Eerste Kamer dat het verslavingsrisico door-
slaggevendd moet zijn, al trekken zij voor de Instantloterij een andere conclusie dan D66. Zij 
wijzenn de Instantloterij niet af, omdat zij het verslavingsrisico minder groot achten dan D66. 

Dee perspectiefwisseling van CDA en PvdA valt niet alleen toe te schrijven aan de meer 
afstandelijkee blik die Eerste Kamerleden zouden hebben. Van betekenis is dat de Tweede 
Kamerr in 1992 het risico van verslaving door de Instantloterij expliciet onderkent. In het tus-
senliggendee jaar, in de loop van 1993, bereikt bovendien de onrust over gokverslaving bij 
speelautomatenn een hoogtepunt. De belanghebbenden bij de Instantloterij vragen zich hier-
doorr of de Eerste Kamer het wetsvoorstel wel zal aanvaarden. Het ministerie van WVC en de 
NILL is er daarom veel aan gelegen dat er een onderzoek komt dat 'een samenhangend beeld 
geeftt van de problematiek van gokverslaving'. De Staatssecretaris van Justitie had een derge-
lijkk onderzoek namelijk toegezegd aan de Tweede Kamer. Met name de PvdA drong hier op 
aan.477 Empirisch onderzoek is cruciaal voor het risicomodel, waarbij immers een afweging 
moett worden gemaakt van de kosten en baten en waarbij het beleid dus vaak afhankelijk 
wordtt van periodieke evaluaties en 'effect-metingen'. 

Draaitt het debat in de Tweede Kamer nog om de vraag óf gokverslaving voor de In-

45.. De heer Schutt e (GPV), "Wetsvoorste l Wijzigin g van de Wet op de kansspele n in verban d met het organisere n 
vann de instantloterij' , Handelingen  Tweede Kamer,  1992-1993, wet. 22.269.1712. 
46.. 'Wetsvoorste l Wijzigin g van de Wet op de kansspele n in verban d met het organisere n van de instantloterij' , Han-
delingendelingen  Tweede Kamer,  1992-1993, wet. 22.269,1725-1726. Zie Algemen e beschouwing . 

47.. Zijlstr a (PvdAV Staatssecretari s Kosto , 'Wetsvoorste l Wijzigin g van de Wet op de kansspele n in verban d met het 
organisere nn van de instantloterij' , Handelingen  Tweede Kamer,  1992-1993, wet. 22.269,1735/1737. 
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stantloterijj relevant zou kunnen zijn, in de Eerste Kamer luidt de kernvraag in hoeverre het ge-
vaarr van gokverslaving gevolgen voor de Instantloterij moet hebben. Het debat gaat groten-
deelss over twee rapporten die in opdracht van de NIL en het ministerie van WVC zijn gemaakt: 
eenn rapport van IPM BV met meningen van buitenlandse exploitanten en hulpverleners over 
Instantloterijenn in België, Duitsland en Denemarken; en het door mij opgestelde rapport Risico-
analyseanalyse kansspelen (1993), het verslag van een grootschalig onderzoek naar kansspelen en 
verslavingg in Nederland.46 

Dee wisseling van perspectief tussen de Tweede- en Eerste Kamer komt scherp naar 
vorenn in de beschaafde ruzie die de senatoren G.P. Hoefnagels (D66) en A. van Veldhuizen 
(PvdA)) over de Instantloterij en de rapporten maken.49 De oud-hoogleraar criminologie Hoefna-
gelss zet de toon met een vernietigend betoog. Hij wijst de onderzoeken af als 'dubieus' en 
vindtt ze bovendien niet relevant daar ze niet direct gaan over de Nederlandse Instantloterij, die 
immerss nog niet is ingevoerd. De rapporten zouden 'in allerijl in opdracht van de minister zijn 
gemaaktt om de stemming in de Eerste Kamer om te buigen'. Hoefnagels stelt hier het 'gezond 
verstand'' tegenover en maakt in een gedachtenexperiment zijn eigen risico-analyse. Hij verge-
lijktt de Instantloterij met speelautomaten en vermoedt dat vooral 'sociaal zwakkeren' en 'jeugd' 
kraslotenn zullen kopen. De kosten die kraslotverslaafden voor de hulpverlening en de politie 
mett zich meebrengen zullen het profijt van de Instantloterij teniet doen, waarschuwt Hoefna-
gels.. Hij verwijt de regeringspartijen PvdA en CDA om politieke redenen 'te willen winnen' en 
geenn 'echt debaf te voeren. Maar Hoefnagels verliest het debat omdat hij zijn pijlen richt op 
eenn inmiddels door de tegenpartij verlaten stelling. Want Van Veldhuizen maakt, evenals 
Hoefnagelss en in tegenstelling tot de PvdA in de Tweede Kamer, het belang van de Instantlo-
terijj evenzeer ondergeschikt aan 'het mogelijke verslavingsgevaar1. Voor de begunstigden van 
dee Instantloterij, die de dag voor het kamerdebat met een advertentie in het Algemeen Dag-
bladblad nog een klemmend beroep op de Eerste Kamer doen, heeft hij slechts één boodschap: 
'Geenn doel zo goed, dat het een loterij met ernstige verslavingsrisico's goed kan maken'. Maar 
Vann Veldhuizen laat zich, in tegenstelling tot Hoefnagels, door de rapporten overtuigen dat er 
'geenn ernstige risico's zijn'. Als dat wel zo was dan had daarvan in het buitenland volgens hem 
ietss moeten blijken en dan zou er een grotere verwantschap tussen krasloten en speelautoma-
tenn moeten zijn. 

Hett risicomodel dat de wetgever op de Sporttotalisator en de Instantloterij toepast, sluit 
nauww aan op dat voor de casino's en de speelautomaten. Daar worden economische motieven 
immerss ook doorslaggevend bij de uitbreiding van de markt. En ook daar neemt de wetgever 
gokverslavingg aanvankelijk nauwelijks serieus maar groeit dit eind jaren tachtig snel uit tot de 
voornaamstee zorg. Wel is het frappant dat de wetgever gokverslaving voor de Sporttotalisator 
enn de Instantloterij relevant acht, nog voordat er Lucky Ten of krasloten op de markt zijn. De 
vroegtijdigee aandacht voor gokverslaving bij deze loterijen lijkt met andere woorden voort te 

48.. IPM B.V., Oriënterend  onderzoek  naarde  wijze  waarop  instant-toterijen  in  enkele  landen  zijn  ingevoerd  en naar 
dede eventuele  problemen  die  zich  hierbij  hebben  voorgedaan.  Den Haag, 1993; S. Kingma , Risico-analyse  kansspe-
len.len.  Een onderzoek  naarde  aard en omvang  van gokverslaving  in  Nederland,  KU-Brabant , Tilburg , 1993. 
49.. Hoefnagels , Van Veldhuizen , 'Behandelin g wetsvoorste l Wijzigin g van de Wet op de Kansspele n in verban d met 
hett  organisere n van de instantloterij' , Handelingen  Barste  Kamer,  1993-1994, wet 22.269,11.462-11.478.. Een half 
jaarr  later , in jun i 1994, herhale n zij hun dispuu t in NRC-Handelsblad  (9 jun i 1994 en 16 jun i 1994) naar aanleidin g 
vann de spectaculair e reclame s en de krasrag e - het jaarquotu m aan kraslote n is al na enkel e maande n uitverkoch t 
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komenn uit het regime dat zich terzelfdertijd voor de speelautomaten en casino's aftekent. Dat 
gokverslavingg inderdaad een recente en nieuwe problematiek is, die met de wetgeving voor de 
sporttalisatorr interfereert, bevestigt de Staatssecretaris van Justitie als hij zich er in de Tweede 
Kamerr min of meer voor veronschuldigt dat bij het voorstel tot een Instantloterij niet aan gok-
verslavingg gedacht is: 

Inn het verleden stond de discussie vooral in het teken van bezorgdheid over de opbrengst van 
hett kansspel (...) Vandaag de dag gaat onze bezorgdheid meer uit naar de verslaving aan een 
kansspel.. Dat is in de tijd verschoven. Het is een omslag in het denken.50 

Beginn jaren negentig tekent zich een ordening af die meer tegemoet lijkt te komen aan de 
praktijkk van de markt dan aan het ideaal van de WOK van 1964. Met het risicomodel benade-
renn twee spelcategorieën elkaar, de actieve en de passieve. Aan de ene kant staan Lucky Ten 
enn de Instantloterij. Zij vormen een uitzondering op de in het algemeen als niet riskant beoor-
deeldee loterijen. Aan de andere kant staat het voorbehoud dat de wetgever vanwege gokver-
slavingg bij de speelautomaten en casino's maakt. Deze trajecten zijn complementair. Bij de In-
stantloterijj is de ondergrens van het risicomodel in het geding. Kan hier sprake van verslaving 
zijn?? Bij casino's en speelautomaten gaat het om de bovengrens. In welke mate is verslaving 
aanvaardbaar? ? 

6.33 Liberaliserin g 

Zoalss steeds in de geschiedenis loopt de wetgeving achter op de markt van kansspelen. Dit 
leidtt tot een legitimatiecrisis van het beleid. Die crisis is niet alleen van toepassing op de casi-
no's,, de speelautomaten en de Sporttotalisator maar op nagenoeg het hele veld van kansspe-
len.. In tegenspraak met de WOK lijkt bijvoorbeeld ook de overeenkomst die de Stichting Tota-
lisatorr Draf- en Rensport (STDR) in 1986 sluit met de Britse multinational Ladbroke over de 
exploitatiee van de paardensporttotalisator via onder meer wedwinkels. Evenzo lijken de oprich-
tingg van de Nationale Postcode Loterij (NPL) in 1989 en de verzelfstandiging van de Staatslo-
terijj in 1992 strijdig met de WOK te zijn. 

Dee verzelfstandiging van de kansspelsector heeft in iedere fase het ontstaan van nieu-
wee afhankelijkheden als keerzijde. In de fase van de vermarkting raakt de kansspelsector af-
hankelijkk van de economie. Dat gaat gepaard met het gevaar van verslaving, met de afhanke-
lijkheidd van een massapubliek, met concurrentie, met een toenemend gebruik van massame-
dia,, met een veelheid van gokgelegenheden en met een toenemend belang van (weten-
schappelijk)) onderzoek. Dit complex van afhankelijkheden ondermijnt de uitgangspunten en 
frustreertt de doelstellingen van de WOK. In de fase van de vermarkting verandert de door de 
WOKK veronderstelde marktsituatie op hoofdlijnen: a) De schaarste aan kansspelen wordt ver-
vangenn door overvloed; b) de bestemming van de opbrengsten wordt van een middel tot een 
doell van het kansspelbeleid; en c) bij de regulering wordt niet langer uitgegaan van de intrin-
siekee betekenis van kansspelen voor de spelers - gokken óf spelen? - maar van de extrinsieke 

50.. Staatssecretari s Kosto , 'Wetsvoorste l Wijzigin g van de Wet op de kansspele n in verban d met het organisere n 
vann de instantloterij' . Handelingen  Tweede Kamer,  1992-1993, wet. 22.269,1727. 
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gevolgenn - plezier óf verslaving?51 Deze drie tendenzen, en de ondermijnende werking voor 
hett alibimodel van de WOK, werk ik achtereenvolgens nader uit. Deze tendenzen leiden tot 
verwarringg en een legitimatiecrisis in het beleid. 

6.3.16.3.1 Overvloed 
Dee WOK van 1964 gaat uit van een beperkt aanbod. Dat impliceert een kunstmatige schaarste 
aann kansspelen. Liefhebbers kunnen zich daarom verheugen in iedere gokgelegenheid die er-
bijj komt. Voor de aanbieders betekent het een monopolie. De kunstmatige schaarste creëert 
tegelijkertijdd echter ruimte voor een illegaal aanbod. Daardoor ontstaat een zelflegitimerend 
mechanisme:: de wetgever verantwoordt de legalisering en liberalisering van kansspelen onder 
verwijzingg naar de illegale parallelmarkt. Deze schaarstepolitiek levert in de praktijk niet zozeer 
eenn beperkt aanbod alswel een vertraging van de groei op (zie hoofdstuk 5). Naarmate de 
wetgeverr de kloof tussen vraag en aanbod dicht, boet de illegaliteit als argument voor uitbrei-
dingg aan kracht in. 

Doorr de verruiming van het aanbod kunnen liefhebbers kieskeuriger worden en zich af 
gaann vragen in hoeverre zij van de beschikbare kansspelen gebruik willen maken. Monopolies 
vann de organisatoren worden in deze evolutie doorbroken. De exploitanten moeten serieus re-
keningg gaan houden met concurrenten en met het publiek dat zij voor hun spelproducten 
moetenn winnen. De overvloedssituatie stelt hierdoor nieuwe eisen aan zowel de spelers als de 
organisatoren.. Er wordt van hen een andere houding verwacht dan de houding waaraan zij, of 
dee voorgaande generatie, gewend waren. Voor de spelers komt 'bewust kiezen' in de plaats 
vann 'altijd meedoen'. Voor de organisatoren komt 'actief werven' in de plaats van 'vanzelf krij-
gen'. . 

Opp meerdere fronten ontstaat concurrentie tussen de aanbieders van kansspelen. Bij-
voorbeeldd na 1986 tussen de particuliere speelautomaten en de staatscasino's. Dat kwam 
eerderr in dit hoofdstuk al ter sprake (zie paragraaf 6.2). Op de markt van loterijen ontstaat 
concurrentiee tussen de SNS, de ALN, de Staatsloterij en de Postcodeloterij (NPL). Tot op ze-
keree hoogte gaat het bij deze loterijen om gescheiden deelmarkten. Zij dienen namelijk ver-
schillendee doelen en gebruiken verschillende verkoopkanalen: de sportverenigingen voor de 
SNS,, het bankwezen voor de ALN, de individuele collecteurs en kiosken voor de Staatsloterij 
enn de televisie voor de NPL. Deze deelmarkten gaan echter overlappen doordat de SNS uit-
breidt,, de Staatsloterij verzelfstandigt en de NPL aan de loterijmarkt wordt toegevoegd. 

Dee verzelfstandiging van de Staatsloterij vormt de grootste aanleiding tot concurrentie 
opp de loterijmarkt. Deze verzelfstandiging maakt deel uit van een algemeen privatiserings-
strevenn dat de wetgever bijvoorbeeld ook bij de PTT, het IJkwezen of de Nederlandse Spoor-
wegenn doorvoert. Dit streven interfereert bij de Staatsloterij met de kansspelpolitiek. De com-
missie-Vann Aardenne (1987), die de verzelfstandiging voorbereidt, stelt nog een fusie voor 
tussenn de Staatsloterij, de SNS en de ALN.52 Dat zou onderlinge concurrentie kunnen voorko-
men,, in het bijzonder concurrentie om de Instantloterij. De regering wijst het idee van een fusie 
echterr af. Dit idee gaat namelijk veel verder dan de bedoelingen van de Staatssecretaris van 

51.. Op deze ondermijning van de WOK wijs ik in een commentaar op de regeringsnota Kansspelen herijkt (1995): 
S.. Kingma, 'Overheid dient gokken een kans te geven', de Volkskrant, 1 november 1995. 
52.. Werkgroep Privatiseringsonderzoek Staatsloterij, Het lot in eigen handen, Den Haag, 1987. 
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Financiën,, die in de eerste plaatst streeft naar privatisering. Daarbij onderschat de Staatsse-
cretariss waarschijnlijk het probleem van concurrentie op de loterijmarkt. Daarnaast zijn ook de 
SNSS en de ALN tegen een fusie met de Staatsloterij, want zij verwachten gezamenlijk meer 
voordeell uit de Instantloterij te kunnen halen.53 Zij achten de verschillen met de Staatsloterij te 
groot,, en wijzen daartoe op het relatief hoge uitkeringspercentage van de Staatsloterij (68 te-
genoverr 47 procent) en op het verschil in de bestemming van de opbrengsten (de overheid te-
genoverr particuliere welzijnsinstellingen). Indien de Staatsloterij onder dezelfde voorwaarden 
alss de particuliere loterijen zou werken, dan zou de Staatsloterij wel eens minder succesvol 
kunnenn blijken te zijn. Samen richten de SNS en de ALN in 1987 daarom de NIL op. De 
Staatsloterijj wordt vervolgens in 1992 ondergebracht in een aparte stichting, de SENS (Stich-
tingg Exploitatie Nederlandse Staatsloterij). Deze verzelfstandigde organisatiestructuur van de 
Staatsloterijj wordt vergelijkbaar met die van Holland Casino, de ALN, de SNS en de NIL. De 
inhoudelijkee voorwaarden van de Staatsloterij blijven echter ongewijzigd, bijvoorbeeld de uitke-
ringspercentagesringspercentages of de bestemming van de opbrengsten. 

Dee verzelfstandiging versterkt een, nauwelijks onderkende, doelverschuiving bij de 
Staatsloterij.. Wat sinds het begin van de twintigste eeuw primair een reguleringsmiddel voor de 
kansspelpolitiekk was krijgt hoofdzakelijk als doel het genereren van opbrengsten voor het mi-
nisteriee van Financiën. Het eerste belang van de Staatsloterij wordt het financiële belang. Van-
daarr dat de Staatsloterij aanspraak op de Instantloterij maakt en net als de SNS een reorgani-
satiee en marktgerichte aanpak doorvoert. De SENS ontmantelt het stelsel van 'collectanten en 
collectrices'' en legt, net als de SNS, on-line verbindingen met verkooppunten aan. Ook claimt 
dee SENS in 1993 het recht om een dagelijkse trekking te mogen organiseren, net zoals de 
SNSS met Lucky Ten doet. Maar de regering staat deze dagelijkse trekking niet toe.54 De rege-
ringring neutraliseert de concurrentie tussen de SNS en de SENS door dit recht aan de SENS te 
ontzeggenn en de SENS, zoals eerder opgemerkt, een compensatie voor de Instantloterij te ge-
ven.. Deze bemoeienis staat op zichzelf genomen op gespannen voet met de gedachte van 
privatisering. . 

Dee komst van de NPL versterkt de concurrentie op de loterijmarkt. De NPL voegt een 
nieuwee en eigentijdse categorie van particuliere welzijnsinstellingen, voor mensenrechten, 
derdee wereld en milieu, aan de gevestigde goede doelen die delen in de opbrengsten van 
kansspelenn toe. Voorts gebruikt de NPL het verkoopkanaal van de massamedia. De NPL is 
zelfss bijna geheel afhankelijk van de moderne massamedia. Maar de SNS, de ALN en de 
SENSS maken ook steeds meer gebruik van de massamedia, omdat zij overschakelen op een 
marktgerichtee benadering. 

Dee massamedia zijn overigens niet alleen van belang voor advertenties maar vormen 
voorr de trekkingen ook een belangrijk onderdeel van de loterijen zelf. De uitzendingen kunnen 
beperktt blijven tot kale trekkingen zoals bij Lucky Ten of zoals eerder al bij de wekelijkse trek-
kingg van de Lotto, die twee decennia lang kleeft aan het zondagse programma Studio Sport. 
Dezee trekkingen zijn aan te kleden met praat- en spelshows en met aandacht voor de uitrei-
kingg van prijzen of de bestemming van opbrengsten. De SNS experimenteert met het spelpro-
grammaa Telebingo reeds in 1983 enige tijd met zo'n uitgebreide trekking.55 Maar de NPL legt 

53.. ALN/SUFA, Het lot in eigen handen houden, Den Haag, 1988. 
54.. Algemeen Dagblad, 30 oktober 1993. 
55.. Telebingo werd destijds uitgezonden door de AVRO en gepresenteerd door Mies Bouwman. 
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zichh in hoofdzaak toe op het wekelijkse televisieprogramma Hitbingo (1989) en maakt daar-
naastt intensief gebruik van kranten. Het programma Hitbingo balt vermaak, reclame en de lo-
terijj samen tot een krachtige verkoopformule. De Staatsloterij stelt hier de maandelijkse 
StaatsloterijshowStaatsloterijshow (1990) tegenover. In 1994 voegt de SNS gedurende enige tijd Lucky Lotto 
LiveLive aan deze televisieprogramma's toe. Later beperken de SNS en ook de ALN zich tot min-
derr kostbare en minderr omvattende televisieprogramma's. 

Dee opkomst en het succes van de NPL valt moeilijk los te zien van de indrukwekkende 
betekeniss van de televisie. De spectaculaire spelshows geven uitdrukking aan een soort virtu-
elee spelgemeenschap. De toevoeging van het showelement aan de trekking van de loterij valt 
tee vergelijken met de architectonische vernieuwing en de verlevendiging van de casino's en 
amusementscentra.. De verpakking, of liever gezegd het medium, krijgt op deze manier een 
zelfstandigee betekenis. Het succes van de NPL staat verder in verband met de toenemende 
concurrentiee tussen liefdadigheidsinstellingen onderling.56 Van belang is zeker ook de com-
mercialiseringg van het omroepbestel, die de exploitatie van deze loterijformule vergemakkelijkt: 
particulieree mediaproducenten maken de spelshows, met name Joop van den Ende en John 
dee Mol; de particuliere omroepen RTL, Veronica en SBS6 zenden ze uit. De doorbreking van 
hett publieke bestel voor de kansspelen, die vrijwel ongemerkt verloopt, gaat zo samen met de 
doorbrekingg van het publieke omroepbestel, die in hetzelfde tijdsgewricht plaatsvindt en waar-
overr de meningsverschillen wél hoog oplopen. In het loterijveld leidt de commercialisering 
'slechts'' tot enkele persoonlijke affaires rond de oprichters van de NPL en de directeur van de 
SENS,, die zich malicieus zouden verrijken.57 

56.. Zie Mediad , Chari-bammeter  1995, Rotterdam . 
57.. Zie S. Kingma , 'De morel e economi e van het gokken' , Kultuurieven,  februari  1993, 78-82. Bij de NPL ontstaa t in 
19922 een affair e over de belonin g van de oprichter s (de Volkskrant,  27 jun i 1992; 4 jul i 1992). Naar aanleidin g van 
dezee affair e onderzoek t W. Etty , die interimmanage r wordt , de organisatiestructuu r van de NPL. In 1995 moet de di -
recteu rr  van de SENS het veld ruime n na negatiev e publicitei t over een overdadig e levensstij l en belangenverstren -
gelin gg bij de bouw van een prestigieu s hoofdkantoor . Na een hiero p gerich t onderzoe k stap t vrijwe l de voltallig e Raad 
vann Commissarisse n van de SENS op (de Volkskrant,  20 maart 1995) (Vgl. : de Volkskrant,  29 oktobe r 1994; NRC 
Handelsblad,Handelsblad,  14 januar i 1995). 
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brutoo totale percen- percen-
opbrengstt inleg tage tage 

voorr de voor de 
19855 1995 kosten prijzen 

1995 5 

begunstigden n afdracht t 

1995 5 

SNSS 92 224 432 29% 
++ NIL 

ALNN 80 98 138 11% 

SENSS 177 275 859 15% 

47%% Sport, cultuur, 
welzijnn en gezondheid. 

30%% Juliana Fonds. 
Bernhardd Fonds. 
Fondsenwervingsakties. . 

Katholiekee Noden. 
Oorlogslachtoffers. . 

68%% Ministerie van Financiën. 

85 5 

83 3 

165 5 

NPL L 2833 362 18% % 2 1 %% Stichting DOEN. 
Novib. . 
Natuurmonumenten. . 
Vluchtelingenwerk. . 
Artsenn zonder Grenzen. 
Wereldd Natuur Fonds. 
UNICEF. . 
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Totaall 349 880 1792 551 1 

Bron:: Samenstelling op basis van jaarverslagen. 
Naarr Risico-analyse kansspelen (S. Kingma, 1993). 
•• Exclusief de Hippo Toto 

TabelTabel 6.4: Overzicht van de groei, vanaf 1985 tot en met 1995, van de loterijmarkt in mil-
joenenjoenen guldens. 

Doorr het succes van de NPL, en door de politieke weerstand tegen concurrentie tus
senn de publieke kansspelen onderling, neemt de bereidheid tot samenwerking tussen de SNS 
enn de SENS toe. In 1996 leidt dit tot concrete fusieplannen, waar ook de ALN en een aantal 
fondsenwervendee instellingen bij betrokken zijn.58 De NPL bedient dan een aanzienlijk aandeel 
vann de loterijmarkt, afgemeten naar de inleg zo'n 20 procent. Afgemeten naar de opbrengst is 
dee NPL nog veel groter en neemt de NPL de leidende positie van de Staatsloterij over. Tussen 

58.. Gezamenlijk persbericht van het ministerie van Financiën, NOC/NSF, COF, SENS en SNS, Persbericht nr.96/86, 
Denn Haag, 23 mei 1996. Dit persbericht rept opmerkelijk genoeg met geen woord over concurrentie van bijvoorbeeld 
dee NPL. Gesteld wordt dat de fusie 'strategische voordelen' oplevert. Ook wordt gewezen op het belang voor het 'te-



HETT RISICO 221 1 

19855 tot en met 1995 groeien de gemeenschappelijke opbrengsten van de loterijen tot meer 
dann het dubbele. Tabel 6.4 geeft dit aan. In 1995 bedraagt de totale inleg bijna 1,8 miljard gul-
denn en dragen de loterijen meer dan een half miljard aan goede doelen af. 

Hiermeee heb ik wel de verhoudingen tussen de grote maar niet tussen alle loterijorga-
nisatiess geschetst. Met name ontbreken de sinds 1982 jaarlijks gehouden Grote Club Actie en 
dee Sponsorioterij die vanaf 1987 bestaat. Beide loterijen hadden over 1995 een omzet van 
rondd de twintig miljoen gulden.59 Dit onderstreept dat de groei tegelijk bestaat uit een variatie in 
dee breedte en een toename van het volume. Door de concurrentie wordt het overigens wel 
steedss moeilijker om met succes een nieuwe loterij te introduceren. 

Dee betrekkelijk geringe concurrentie op de kansspelmarkt tot in de jaren tachtig heeft 
eenzelfdee achtergrond als de illegale parallelmarkt. Beide verschijnselen spreken niet voor zich 
maarr houden verband met de kunstmatige schaarste op de markt in de context van het alibi-
model.. Heeft de wet in de eerste fase van verzelfstandiging nog tot doel om de markt te ver-
bieden,, en is het de bedoeling van de wetgever in de derde fase om een vrije markt te schep-
pen,, het alibimodel heeft in de tussenliggende fase een dubbelfunctie: de wet staat een be-
perkteperkte markt toe. 

Oppervlakkigg beschouwd lijkt het misschien dat we met een overvloedige kansspel-
marktt terugkeren naar de marktsituatie voorafgaande aan de introductie van het negentiende 
eeuwsee verbodsmodel, dat we daarmee af zouden kunnen doen als een historische vergis-
sing.. Maar dit zou een misvatting zijn, omdat er inmiddels een vergaand onderscheid bestaat 
tussenn de exploitatie, de wetgeving en de beoefening van kansspelen. Zoals ik eerder bear-
gumenteerdee werd de premoderne kansspelmarkt gereguleerd met het oog op de schade die 
hett spel aan de omgeving aan kon richten (zie paragraaf 4.3). Om dit te voorkomen verbood 
dee overheid een kansspel soms geheel. Bij de moderne wetgeving voor kansspelen staat de 
exploitatiee van het spel echter onder een permanent toezicht van de overheid, en wordt het 
gokkenn slechts beperkt om de markt te ordenen en de speler te beschermen tegen het eigen 
gedrag.. De verzelfstandiging gaat samen met een omkering in de verhouding tussen de markt 
enn de overheid. Was het in het verre verleden zo dat de overheid de markt min of meer op 
haarr beloop liet totdat het fout ging, nu is het veeleer zo dat de overheid de markt reguleert om 
tee voorkomen dat het fout gaat. 

6.3.26.3.2 Opbrengsten 
Dee oriëntatie op de markt en de toenemende concurrentie gaan samen met het vooropstellen 
vann de inkomsten uit kansspelen. Het goede doel raakt hieraan ondergeschikt en wordt tot een 
kansspelpolitiekk middel om de opbrengstengroei te legitimeren, zoals bij de Instantloterij die 
immerss hoofdzakelijk tot doel heeft om de noden van de sport te lenigen; niet de sport maakt 
hierr het kansspel mogelijk, maar het kansspel de sport. De met de kansspelen verbonden be-
langenorganisaties,, die het kansspel introduceren, komen steeds meer in dienst van de orga-
nisatiebelangenn van het kansspel te staan. 

Dee praktische erkenning van de opbrengst als hoofddoel van het beleid - die soms sa-
mengaatt met een ideologische ontkenning - komt duidelijk naar voren in de beschreven ge-

rugdringe nn van het buitenlands e en illegal e kansspelaanbod' . 
59.. Centraa l Burea u Fondsenwerving , Jaarverslag  1995, Amsterdam , 1996. 
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schiedenissenn van casino's en speelautomaten. Maar dit is evenzeer van toepassing op de 
totalisatorss en loterijen, en is daar des te meer opvallend door de verwijdering en omkering in 
dee verhoudingen tussen twee betrokken partijen: de spelonderneming en de 'goede doelen' 
ofwell de 'begunstigden'. 

Inn 1986 sluit de Stichting Totalisator Draf- en Rensport (STDR), met toestemming van 
dee ministeries van Landbouw en Visserij en van Justitie, een overeenkomst met de Britse mul-
tinationaltinational Ladbroke om in Nederland de Paardensporttotalisator te exploiteren. Deze overeen-
komstt staat op gespannen voet met de intenties van de WOK. De overeenkomst maakt parti-
culieree winst uit kansspelen mogelijk. En de toelating van wedwinkels vergroot ineens aanzien-
lijkk de mogelijkheid om buiten de renbanen te wedden; deze mogelijkheid is er weliswaar al 
vanaff 1981 maar blijft zeer beperkt tot het zogeheten Supertrio waar spelers bij postkantoren 
opp in kunnen zetten. De versoepeling dient uitsluitend om de noodleidende draf- en rensport te 
redden.. Waar de Paardensporttotalisator in 1948 tot doel heeft om tegemoet te komen aan 
eenn bestaande vraag, heeft de verruiming in 1986 tot doel om de belangstelling voor het wed-
denn te vergroten en de opbrengst te verhogen. Dit mislukt overigens, waarbij de belangente-
genstellingg tussen de spelonderneming en de begunstigde - die in het geval van een totalisator 
bovendienn spelbepalend is - duidelijk naar voren komt.60 

Ladbrokee gaat voortvarend te werk en opent in korte tijd 94 wedwinkels. De omzet zou 
tussenn 1986 en 1989 zijn verdubbeld van 80 tot 160 miljoen gulden, met een gegarandeerde 
opbrengstt van ruim twintig miljoen voor de STDR. Toch blijft dit succes ver achter bij de ver-
wachtingenn van Ladbroke en zijn de wedwinkels over het algemeen verliesgevend. Ladbroke 
schrijftt dit toe aan de belemmeringen die de Nederlandse overheid aan de exploitatie van 
kansspelenn oplegt - met name de kansspelbelasting - en aan de slechte organisatie van de 
draf-- en rensport, die onvoldoende in staat zou zijn om aantrekkelijke wedstrijden te organise-
ren.. Volgens de STDR schat Ladbroke de Nederlandse situatie verkeerd in en investeert deze 
ondernemingg te veel. In 1993 neemt de SENS de Paardensporttotalisator over, dan Hippo 
Totoo genoemd, waaronder een 40-tal resterende wedwinkels. Maar de Paardensporttotalisator 
blijftt verliesgevend en in 1994 geeft de SENS deze totalisator min of meer op, nadat de SNS 
dee introductie van het nieuwe spel Derby 8 met een rechtszaak verhindert.61 

Eenzelfdee doelverschuiving vindt plaats bij de loterij-organisaties. Voor de SENS 
merktee ik reeds op dat de verzelfstandiging de functie van de Staatsloterij als middel tot regule-
ringg van de loterijmarkt ondermijnt, al blijft de regering de SENS op beslissende momenten als 
reguleringsinstrumentt behandelen. En bij de uitbreiding van de Sporttotalisator, bij de Instant-
loterijj en bij de NPL vormen de spelopbrengsten onmiskenbaar het hoofdmotief, al stelt de 
wetgeverr hiermee bovendien weerstand te willen bieden aan illegale- en buitenlandse loterijen. 
Dee verhoging van de opbrengst voor collectieve en culturele doelen is in al deze gevallen geen 
gevolgg van de vraag naar kansspelen, eerder is het de bedoeling om de vraag naar kansspe-
lenn te stimuleren om de inkomsten te verhogen. De goede doelen, die voordien in de functie 
vann opbrengstenbestemming op de achtergrond bleven, krijgen steeds meer de functie van 

60.. Totalisator Ladbroke sluit zijn wedkantoren', de Volkskrant, 23 februari 1991; De Telegraaf, 2 maart 1991; NRC-
Handelsblad,Handelsblad, 24 september 1991. 
61.. 'Staatsloterij wil bij verlies hoger-beroepszaak af van contract met draf- en rensport', de Volkskrant, 
33 januari 1994. In 1997 kondigt de SENS aan de Hippo Toto te willen verkopen of te zullen ontmantelen {de Volks-
krant,krant, 24 juni 1997). 
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eenn marketinginstrument voor kansspelen, zoals ook de (hoofd)prijzen, de presentatie en de 
distributiekanalenn dat zijn. De begunstigde wordt een 'aandeelhouder1 die een nobele naam 
aann de loterij verbindt. De SNS onderscheidt zich in de concurrentie bijvoorbeeld ten opzichte 
vann de SENS door haar belang voor de sport te onderstrepen. En de NPL verweeft de goede 
doelenn met de gehele organisatie en presentatie van de loterij. In de omvorming van het goede 
doell tot een marketinginstrument valt tevens een versterking van de expressieve functie van 
loterijenn te ontwaren, voor zover de deelnemers zich meer laten verleiden door het goede doel 
alss uitdrukking van hun eigen goedheid dan als de nood van een ander die om leniging vraagt. 

Voorr de begunstigden betekent de toenemende concurrentie op de loterijmarkt en de 
symboliekk van het goede doel, dat zij een meer vrijblijvende houding tegenover de spelonder-
nemingg aan kunnen nemen. De onderlinge band spreekt niet langer vanzelf. Een welzijnsin-
stellingg kan in beginsel kiezen voor de meest biedende kansspelondernemer, en eenzelfde in-
stelling,, met een hoge ideële marktwaarde, kan een aandeel in meerdere kansspelen verwer-
ven.. Het Juliana Fonds (1948) deelt van oudsher bijvoorbeeld mee in de opbrengsten van de 
SNSS én van de ALN. De keerzijde is dat goede doelen die minder goed in de markt liggen 
minderr inkomsten uit kansspelen kunnen krijgen. Bestuurders van de gevestigde belangenor-
ganisaties,, die zich soms zeggen te generen voor de herkomst van de gelden, beseffen dat de 
toenemendee concurrentie een andere houding tegenover de kansspelen vergt. J.H. Meerdink, 
directeurr van het Prins Bernhard Cultuur Fonds, zegt hierover: 

[We]] zullen als ondernemers moeten gaan optreden (...) [We] hebben weliswaar maximalisering 
vann ons aandeel in de opbrengst als credo, maar hoe je op een echte loterij- of gokmarkt moet 
opererenn is niet ons primaire aandachtsveld.62 

Dee vraag die de verwijdering tussen de belanghebbende organisatie en de spelexploitant op-
roept,, is dat het er niet langer om gaat een passende bestemming voor de opbrengst te vin-
den,, maar dat bepaald moet worden wie, meer dan een ander, aanspraak op de opbrengsten 
vann kansspelen maakt. Dit is een legitieme vraag, die op grond van de kansspelpolitiek echter 
moeilijkk te beantwoorden valt. 

Hett is deze vraagstelling - de ongelijke behandeling van uiteenlopende goede doelen -
diee ten grondslag ligt aan de oprichting van de NPL. De rechtstreekse koppeling tussen kans-
spelenn en goede doelen, tot stand gebracht in de context van het alibimodel, leidt er toe dat de 
gevestigdee welzijnsinstellingen de toetreding van nieuwe kunnen verhinderen, en dat de er-
kenningg van de goede doelen van de NPL tegelijk een nieuwe loterij met zich meebrengt. 
Maar,, en daar gaat het mij hier om, een afwijzing van nieuwe doelen kan alleen problematisch 
zijnn wanneer (impliciet) de opbrengsten(politiek) en niet het kansspel(beleid) het uitgangspunt 
vormt.. Voor het kansspelbeleid is alleen de vraag of een beneficiënt legitiem is relevant, en 
niett de vraag welke instellingen in Nederland meer geld kunnen gebruiken. Met deze stelling 
suggereerr ik niet dat met het vooropstellen van de inkomsten de ideële motieven van spelex-
ploitantenn minder oprecht of minder waardevol zouden zijn, wel zijn deze motieven meer in 
dienstt van de loterij komen te staan. Deze motieven dienen minder om de loterijen te legitime-
renn en meer om deelnemers te werven en om loterijen ten opzichte van elkaar te markeren. 

62.. H. HoenevekJ, Bijleven en welzijn, Juliana Welzijns Fonds, 1995,49. 
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Zoalss ik voor de overvloedige marktsituatie heb opgemerkt lijkt het bij het primaat van 
dee opbrengsten misschien ook net alsof de kansspelpolitiek teruggrijpt op de eerste ontwikke-
lingsfase.. Daarin staat de opbrengst immers evenzeer centraal - denk aan de oprichting van 
dee Staatsloterij in de achttiende eeuw. Maar deze interpretatie zou een misvatting zijn, omdat 
hett verband tussen het kansspel en de bestemming van de opbrengst omgekeerd is. In het 
process van verzelfstandiging verschuift het accent geheel van de te lenigen nood naar het 
kansspel.. In de eerste fase van verzelfstandiging dient het goede doel hoofdzakelijk om de lo-
terijj te legitimeren, in de derde fase wordt het goede doel hoofdzakelijk van belang als be-
stemmingg voor de opbrengsten. In de tussenliggende overgangsfase van het alibimodel heeft 
hett goede doel een dubbelfunctie: het dient zowel ter legitimering van de loterij als ter be-
stemmingg van de baten. Is de loterij in het begin nog volkomen afhankelijk van het goede doel, 
meerr en meer wordt het goede doel afhankelijk van de loterij en gaat de loterij een verzelf-
standigdd bestaan leiden. 

6.3.36.3.3 Spelers 
Dee verschuiving van de aandacht van de betekenis van het spel naar de gevolgen voor de 
spelerss ondermijnt, samen met de toestand van overvloed en het primaat van de opbrengsten, 
hett regime van de WOK. Het belang van de speler is in de WOK ondergeschikt aan de (ver-
meende)) intrinsieke motivatie en de (illegale) exploitatie van het spel. In de WOK is de speler 

Deelname e 
bevolkingg 47,3 1,8 3,5 7,0 
12-755 jaar 

N=78400 loterij bingo casino automaat 
(n=3413)) (n=80) (n=111) (n=274) 

vrouw w 

leeftijdd 40+ 

klassee C/D 

motieff geld 

verslaving g 

51 1 

52 2 

45 5 

67 7 

0,06 6 

71 1 

52 2 

65 5 

19 9 

2,5 5 

47 7 

32 2 

32 2 

15 5 

1,3 3 

28 8 

15 5 

45 5 

33 3 

3.8 8 

Vermeldd is het percentage van de deelnemers dat aan het kenmerk voldoet. 
Bovenn de sociale klassen C en D staan de klassen A, B1 en B2. 
Naastt het motief van het 'geld' staan de motieven 'speelplezier", 'gezelligheid' en 'af-
leiding'. . 
Bron:: S. Kingma, Risico-analyse kansspelen, Universiteit van Tilburg/Ministerie van 
WVC,, 1993. 

TabelTabel  6.5: Verschillen, gemeten over 1993, tussen kansspelen onderling 
naarnaar enkele publiekskenmerken. 
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slechtss impliciet aanwezig, in de vorm van een veronderstelde - en soms betreurde - 'vraag' 
naarr of 'behoefte' aan kansspelen, gewoonlijk aangeduid als 'de menselijke speelzucht'. Wet-
geverss associëren specifieke kansspelen bovendien gemakshalve met een abstract en een-
vormigg publiek, het wedden met sportliefhebbers, casino's met elitaire toeristen, bingo met 
huisvrouwen,, gokkasten met volwassen mannen, flipperkasten met jeugd en de Staatsloterij 
mett de doorsnee burgerij. Zulke ongenuanceerde aannames vloeien niet zozeer voort uit on-
kundee of onverschilligheid alswel uit het feit dat spelers voor de WOK eenvoudigweg minder 
relevantt zijn. Dat verandert met de uitbreiding van kansspelen en met de opkomst van gokver-
slavingg als evaluatiemaatstaf. Het wordt politiek belangrijk meer te weten te komen over het 
speelgedrag,, in het bijzonder óf en in welke mate zich verslavingsverschijnselen bij wie en bij 
welkee kansspelen voordoen. 

Onderzoek,, speciaal de nationale enquête voor het rapport Risicoanalyse kansspelen 
(1993),, wijst in dit verband uit, zoals weergegeven in tabel 6.5, dat de hoofdcategorieën van 
kansspelenn zich afgemeten naar de publiekskenmerken op een geaggregeerd niveau nog dui-
delijkk van elkaar onderscheiden.63 Mannen van relatief jonge leeftijd overheersen de speelau-
tomatenmarkt,, vrouwen uit lagere klassen het bingo, de hoger opgeleiden bezoeken meer het 
casino,, en de loterijen, die verreweg het populairst zijn en waar het geldmotief overheerst, le-
verenn het beeld op van een dwarsdoorsnede uit de Nederlandse huishoudens. Gokverslaving 
staatt duidelijk in verband met de snelle en expressieve spelvormen, het meest met speelauto-
maten.94 4 

Vann belang is te beseffen dat tabel 6.5 relatieve verschillen toont en geen absolute 
verbandenn tussen categorieën spelers en spelsoorten legt. Het geldmotief kan bijvoorbeeld bij 
allee spelvormen voorop gesteld worden, en vrouwen nemen bijvoorbeeld deel aan alle spel-
vormenn (bij de ene spelvorm komen deze sociale kenmerken alleen meer voor dan bij de an-
dere).. Met het bekijken van de verschillen moeten we de ogen niet sluiten voor de overeen-
komsten.. Hoewel dit cijfermatig moeilijk valt aan te tonen is het waarschijnlijk dat sedert de ja-
renn zestig de verschillen tussen de deelmarkten kleiner en het publiek op de deelmarkten hete-
rogenerr geworden is. Tekenend is wat dit betreft dat de samenstelling van het bingo, een spel-
categoriee met een geringe graad van verzelfstandiging, relatief homogeen is terwijl de pu-
bliekssamenstellingg van het casino, met een hogere graad van verzelfstandiging, relatief hete-
rogeenn is. In ieder geval neemt met de marktgroei de concurrentie binnen en tussen de hoofd-
categorieënn toe. En ondernemers die naar marktgroei streven ervaren de associatie van hun 
spell met een beperkte sociale groepering daarvoor als een belemmering. Zij streven naar een 
publieksverbredingg door aan het spel meer algemene stijlkenmerken en variaties toe te voe-

63.. Kingm a (1993). Dit rappor t bevat onder meer het versla g van een schriftelijk e enquêt e met 7840 respondente n 
uitt  de bevolkin g van 12 tot 75 jaar . tedereen die in de eerste negen maande n van 1993 minsten s een keer aan een 
kansspe ll  meedeed word t gereken d tot de deelnemers . Verslavin g is in dit onderzoe k gemete n door te vragen of de 
responden tt  in zijn of haar direct e omgevin g een gokverslaafd e kent . Verdero p in dit hoofdstu k komt dit onderzoe k 
nogg uitgebrei d ter sprake . 

64.. Dit wil overigen s niet zeggen dat verstavin g zonder meer aan expressivitei t rnoe t worde n toegeschreven . Het kan 
evengoe dd zijn dat instrumentee l gedrag - dat getuig e tabel  6.5 i»i  speelautomate n ook relatie f veel lijk t voor te komen 
-- bij expressiev e speltype n eerder word t veroordeel d of aanleidin g geeft tot beheersingsproblemen . De manie r waar-
opp de in tabel  6.5 weergegeve n gokverslavin g is gemeten word t toegelich t in paragraa f 6.6.5. 
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gen.. Voor de deelnemers betekent dit een meer individuele oriëntatie en meer keuzemogelijk-
heden.. Zij kunnen een meer vrijblijvende houding jegens kansspeiondememingen aannemen. 
Iss het in de eerste fase van verzelfstandging, in besloten clubverband bijvoorbeeld, nog zo dat 
eenn enkele gokgelegenheid in dienst staat van een herkenbare groep, die gewoonlijk zelf bij-
draagtt aan de organisatie van het spel, gaandeweg worden gokgelegenheden meer zelfstan-
digg en komen ze in een meer gelijkwaardige verhouding tot de spelers te staan, totdat in be-
ginsell een ieder zich door het kansspel aangesproken zou kunnen voelen. In de tussenfase, 
waarr tabel 6.5 uitdrukking aan geeft, heeft het spel een dubbelfunctie. Het spel dient evenzeer 
dee speelbehoeften van een welomschreven sociale categorie, als dat spelers uit deze catego-
riee identiteit aan een zeker kansspel kunnen ontlenen. De keuze voor een bepaald speltype 
impliceertt in dezee situatie tegelijkertijd nog de identificatie met een sociaal kenmerk. 

Hett doorbreken van een ondubbelzinnige relatie tussen een spelvorm en een groepe-
ring,, ofwel de vorming van een massapubliek voor kansspelen, en vooral de politieke onder-
kenningg hiervan, roept een nieuwe vraag op. Het gaat er niet langer om te voorzien in een im-
plicietee en vanzelfsprekende behoefte aan kansspelen. De kwestie is: welk kansspel mag 
voorzienn in welke behoefte, hoe groot en van wie? Deze op zichzelf terechte vraag valt op 
grondd van de kansspelpolitiek net zo moeilijk te beantwoorden als de eerder gestelde vraag 
naarr de bestemming van de opbrengsten. Voor de beantwoording moet men zich verdiepen in 
dee leefsituatie van sociale groeperingen, en dat is meer een aangelegenheid voor de inko-
mens-- of de welzijnspolitiek dan voor de kansspelpolitiek. De vraag naar de ongelijke behan-
delingg van groeperingen komt scherp naar voren bij de kansspelautomaten. De associatie tus-
senn deze automaten en de jeugd in snackbars leidt ertoe dat de afwijzing van het gokken bij 
dee jeugd, vanwege het verslavingsrisico, de verwijdering van automaten tot gevolg heeft (zie 
paragraaff 5.6). Een kansspel dat de wetgever eerder op grond van de illegale markt toestond, 
dringtt zij op grond van een gevaarlijke vraag van een bepaalde groepering dus weer terug. 
Maarr verslaving kan voor beleidsmakers pas problematisch zijn, en om deze omkering gaat 
hett mij, wanneer de vraag en niet het aanbod voorop staat. Ik suggereer niet dat de overheid 
speelautomatenn ten onrechte vanwege gokverslaving terugdringt, ik merk slechts op dat het 
speelautomatenbeleidd meer afhankelijk is geworden van de vraag, en dat dit op gespannen 
voett met de ratio van de WOK staat. 

Nett als bij de overvloedige marktsituatie en bij de goede doelen zou het een misvatting 
zijnn hier te menen dat de verlegging van het accent van het spelaanbod naar de speelbehoefte 
opp een terugslag wijst. Integendeel, vroeger ging het, bijvoorbeeld bij de negentiende eeuwse 
kritiekk op de Staatsloterij, om de minimale tegemoetkoming aan een als onwenselijk bestem-
peldee behoefte, terwijl nu het stellen van een maximum aan een legitieme vraag naar kans-
spelenn in het geding is. Het verband tussen het spel en de speelbehoefte is in het proces van 
verzelfstandigingg omgekeerd. Diende in de premoderne tijd het spel om aan die behoefte te-
gemoett te komen, en was het spel dus afhankelijk van de speler, nu is het spel bepalend voor 
dee behoeften die de speler kan bevredigen en is de speler afhankelijk van het spelaanbod ge-
worden. . 

Dee preoccupatie met de effecten van kansspelen in het risicomodel betreft, zoals ge-
zegd,, niet slechts de verslavingseffecten maar ook de besproken concurrentieverhoudingen 
tussenn en de opbrengsten van spelorganisatoren. Voor al deze effecten neemt de noodzaak 
enn het belang van objectiverend onderzoek toe. Dit gaat evenzeer op voor ondernemers als 
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voorr beleidsmakers, en het geldt zelfs voor de spelers, bijvoorbeeld om te weten welk kans-
spell het aantrekkelijkst of minst gevaarlijk is; de Consumentenbond stelt in 1990 bijvoorbeeld 
eenn vergelijkend warenonderzoek in naar kansspelen in Nederland.65 De objectieve kennis 
overr kansspelen neemt op allerhande manieren toe en wordt preciezer. Deze verwetenschap-
pelijkingpelijking valt te begrijpen als een voorwaarde voor en als een signaal van de vermarkting van 
kansspelen.. Het betekent onder meer dat politieke en bedrijfsmatige discussies over kans-
spelenn steeds meer in de taal van onderzoeksrapporten gevoerd worden, en dat iemand die 
onvoldoendee op de hoogte van deze rapporten is gemakkelijk van de discussie uitgesloten 
raakt. . 

6.3.46.3.4 Legitimatiecrisis 
Dee drie tendenzen van de marktgroei, het primaat van de opbrengsten en de problematisering 
vann de vraag naar kansspelen, leg ik op deze manieren uit als ondermijnend voor de WOK. 
Politicii of kansspelondernemers erkennen deze ondermijning lange tijd niet of in mindere mate. 
Zijj houden omwille van de gevestigde belangen, door het ontbreken van een alternatief inter-
pretatiekaderr en ook - vanwege de lage status van het onderwerp - door een geringe belang-
stellingg en kennis, vast aan de alibiretoriek van de WOK. Wel klinken de argumenten steeds 
minderr overtuigend. Bij enkelvoudige besluiten uiten meer betrokkenen vaker hun twijfels over 
dee beginselen van de WOK. Daarom spreek ik niet slechts van meningsverschillen over het 
beleidd maar van een legitimatiecrisis van het beleid, die toeneemt met de achterstand van de 
wett op de markt. Men loopt in zekere zin tegen het risicomodel aan, terwijl men nog blijft den-
kenn in termen van het alibimodel. 

Dee crisis tekent zich in de jaren tachtig af bij de besluiten tot legalisering en liberalise-
ringring van kansspelen. Steevast besluit de wetgever hier zonder veel omhaal en in grote een-
stemmigheidd toe. Het alibimodel past de wetgever als vanzelfsprekend, bijna letterlijk onver-
antwoord,, toe. Vragen rijzen pas op als de gevolgen zich aftekenen, in de vorm van stijgende 
opbrengsten,, toenemende concurrentie, nieuwe en opvallende gokgelegenheden, spectaculai-
ree reclames en berichten over gokverslaving. Vraagtekens worden in eerste instantie niet zo-
zeerr gezet door de verantwoordelijke departementen, de regering of het parlement, alswel 
doorr (gedupeerde) belanghebbenden: plaatselijke overheden die zich met gokverslaving bij 
speelautomatenn geconfronteerd zien (zie paragraaf 5.6); de verslavingszorgverlenende instel-
lingen,, die in het tweede deel van dit hoofdstuk nog aan bod komen; of de Raad voor de Casi-
nospelenn (RvC). 

Dee RvC begeeft zich, zoals reeds eerder opgemerkt, in het beleidsvacuüm en doet de 
regeringg het advies Kansspelbeieid: normeren en tolereren (1988) aan de hand." Aanleiding 
zijnn de ongelijke behandeling van verschillende categorieën kansspelen, de gedoogstatus van 
hett Golden Ten en het gevaar van gokverslaving. Van een politieke evaluatie van het kans-
spelbeieidd is pas sprake als de regering in reactie op het advies van de RvC voor de Tweede 
Kamerr het Regeringsstandpunt kansspelen in perspectief (1989) formuleert.07 

65.. 'Kansspele n de gok waard? , De Consumentengektgids,  jul i 1990. De Consumentenbon d is van menin g dat het 
uitkeringspercentag ee van loterije n verplich t in reclamefolder s en op loten vermel d zou moete n worden . 
66.. RvC (1988). 
67.. 'Regeringsstandpun t kansspele n in perspectie f (1988-1989). 
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Dee regering maakt met deze poging om het beleid aan te passen en opnieuw te ver-
antwoordenn de legitimatiecrisis eerder expliciet dan dat zij die oplost. Want zowel de RvC als 
dee regering beschouwen de anomaliën niet als ondermijnend voor de WOK, zij stellen deze 
veeleerr voor als het gevolg van een gebrekkige uitvoering en handhaving van de WOK. De 
marktsituatiee definieert de RvC overwegend als een gevolg van verwaarlozing en als een crisis 
inn de handhaving. Volgens de regering staan de uitgangspunten van de WOK van 1964 'nog 
steedss centraal'. Lichtvaardig stelt de regering dat het door de RvC voorgestelde 'tweesporen-
beleid',, namelijk van terughoudendheid met het oog op gokverslaving aan de ene kant en ver-
sterkingg van marktkrachten met het oog op de illegaliteit aan de andere, slechts 'ogenschijnlijk 
tegenstrijdig'' is. De regering wil meer dan voorheen rekening houden met gokverslaving, vindt 
datt de justitiële bestrijding van het illegale gokcircuit meer prioriteit moet krijgen en dat de sa-
menwerkingg tussen de departementen dient te verbeteren. 

Inn de Tweede Kamer onderschrijven de regeringspartijen PvdA en W D in grote lijnen 
hett door de regering geschetste perspectief.68 Het CDA zet als enige regeringspartij vraagte-
kenss bij de analyse van de regering. De woordvoerder van het CDA vraagt zich af of de In-
stantloterijj wel moet worden ingevoerd, of de toenemende concurrentie de beheersing van het 
aanbodd niet ondoenlijk maakt, en of het voortbestaan en de groei van illegale markten, terwijl 
hett aanbod reeds aanzienlijk is verruimd, niet veel meer in tegenspraak met de WOK is dan de 
regeringg doet voorkomen. Het CDA vindt de regering te aarzelend, dat deze met andere woor-
denn het alibimodel onvoldoende aanscherpt, en dringt met moties aan op concrete maatrege-
lenn tegen de illegaliteit, voor een betere coördinatie van het beleid en een betere zorg voor 
gokverslaafden.. Met name het GPV en D66 wijzen het regeringsstandpunt principieel af. Vol-
genss het GPV is de kanalisatie 'mislukt'; het GPV geeft de Tweede Kamer als alternatief de 
notaa Van kanaliseren naar saneren (1990) in overweging. Het GPV beargumenteert het failliet 
vann de kanalisatiegedachte en bepleit een structurele vermindering van de gelegenheid tot 
gokken.699 D66 noemt het regeringsstandpunt 'tweeslachtig' en 'onhelder1 en vindt dat de over-
heidd te weinig verantwoordelijkheid naar zich toetrekt. De regering zou aan gokverslaving een 
veell groter en aan de opbrengsten een veel kleiner gewicht toe moeten kennen. Evenals het 
CDAA kondigt D66 aan de Instantloterij kritisch te zullen beoordelen. 

Hett  Colleg e van Toezich t 
Dee regering is geen voorstander van de omvorming van de RvC tot een algemene Raad voor 
dee Kansspelen - een aanbeveling van de RvC zelf. Toch besluit zij hier onder druk van de 
Tweedee Kamer toe. De commissie-Haars (1992), die de mogelijkheden tot een betere coördi-
natiee en harmonisatie van het kansspelbeleid bestudeert, adviseert om een College van Toe-
zichtt op de Kansspelen (CTK) in te stellen.70 Dit CTK treedt in 1996 aan en moet de coördina-
tiee van het beleid bevorderen en de controle op kansspelen verbeteren. 

Hett coördinatieprobleem is niet nieuw en hangt samen met het feit dat bij de exploitatie 
vann kansspelen vijf departementen betrokken zijn, waarvan vier een financieel belang bij kans-

68.. Vaste Commissi e voor justitie , 'Behandelin g van het Regeringsstandpun t inzak e het Kansspelbeleid' , Uitgebreide 

CommissieCommissie  Vergadering  27,26 maart 1990. 
69.. Tweede-Kamerfracti e GPV, Overhelden  kansspel:  Van kanaliseren  naar  saneren,  's-Gravenhage , 1990. 

70.. Ministeri e van Justitie , Gelijke  kansen.  Eindrapport  van de commissie  coördinatie  en hanvonisatie  kansspelbe-

leid,leid,  Den Haag, 1992. 
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spelenn hebben. Formeel is er geen coördinerend bewindspersoon, al heeft de Staatssecretaris 
vann Justitie in de praktijk een coördinerende rol. Eerder, eind jaren zeventig, is het vraagstuk 
vann de coördinatie van het beleid voor kansspelen bestudeerd. Toen is de mogelijkheid over-
wogenn en verworpen om een gemeenschappelijk beheersorgaan voor de kansspelen op te 
richtenn en één verantwoordelijke minister aan te wijzen. Een dergelijke beleidsbepalende func-
tiee wijst ook de commissie-Haars af. Voor het CTK betekent dit een adviesfunctie en geen co-
ordinerendee bevoegdheid. 

Hett controleprobleem is wel nieuw en hangt samen met de problematiek van concur-
rentie,, aanhoudende illegaliteit en gokverslaving. Maar ook hiervoor krijgt het CTK nauwelijks 
bevoegdheden.. Dit college kan slechts 'aanwijzingen geven', uitsluitend aan de 'landelijke 
kansspelen'' en niet gericht op de bedrijfsvoering maar alleen voor zover zich vanuit 'maat-
schappelijkk oogpunt ongewenste situaties voordoen'. Wat ongewenste situaties zijn moet het 
CTKK zelf aanvoelen. Dit betekent voor het CTK eveneens magere mogelijkheden tot controle 
opp de spelondernemingen. Zo zijn de speelautomaten, waarvan men algemeen aanneemt dat 
diee tot de meest ongewenste situaties leiden, van toezicht door het CTK uitgesloten. En de 
mogelijkheidd van toezicht op Holland Casino vermindert aanmerkelijk, in vergelijking met de 
bevoegdhedenn die de RvC had. Wat de commissie-Haars een 'tussenoplossing' noemt krijgt 
hett aanzien van een schijnoplossing, althans voor zover het de bedoeling van de wetgever is 
omm de greep van de overheid op kansspelen te verstevigen. Eerder bevordert het CTK het 
omgekeerde,, een verdere verzelfstandiging van kansspelen ten opzichte van de politiek. De 
spelondernemingenn bepalen de eigen strategie en moeten zelf voor een adequaat toezicht 
zorgen.. In de praktijk krijgt het CTK een soort bufferfunctie tussen de spilorganisaties en de 
politiekk in. Politici kunnen verwijzen naar het CTK voor de controle op kansspelen, en de spel-
organisatorenn kunnen naar het CTK verwijzen ter verantwoording van hun bedrijfsvoering.71 

Dee politie k 
Dee werkelijke oplossing moet van de politiek komen. Deze buigt zich, zoals in het voorgaande 
beschreven,, in 1992 en 1993 over de uitbreiding van de Sporttotalisator en de Instantloterij. 
Hett parlement, dat het kansspelbeleid steeds nadrukkelijker naar zich toetrekt, verheft gokver-
slavingg tot het centrale thema. Op de departementen ontplooien de ambtenaren terzelfdertijd 
initiatievenn om tot een aanscherping van het beleid te komen. Het ministerie van EZ komt met 
dee Notitie speelautomaten (1993), en de commissie-Nijpels (1994) formuleert in het verlengde 
hiervann strengere regels en normen voor speelautomaten (zie paragraaf 5.6.2). De voorstellen 
vann de commissie-Nijpels neemt de regering gedeeltelijk over, maar zij doorkruist die ook op 
hoofdpuntenn in de regeringsnota Kansspelen herijkt (1995), opgesteld door het ministerie van 
Justitie.. Als meest vergaande maatregel stelt de regering voor om kansspelautomaten volledig 

71.. In feit e functioneer t het CTK ook zo, ervaar ik bij mijn onderzoek . Want als ik bij Hollan d Casino informee r naar 
eenn rappor t over gokverslavin g uit 1995, een rappor t dat Hollan d Casin o publiekelij k aanhaal t om te bewezen dat het 
verslavingsbeiei dd van deze ondernemin g succesvo l is, verwijs t Hollan d Casin o mij door naar het CTK. Het CTK wil 
echte rr  niet dat iederee n dit rappor t kan inzien . Als ik enkele leden van de Tweede Kamer er vervolgen s op attendee r 
datt  het publie k op deze manie r niet kan weten in hoeverr e de concusie s van het rappor t terech t zijn , verwijze n zq mij 
doorr  naar het CTK (dat Hollan d Casino immer s controleert) . Zo word t de cirke l van informati e en toezicht  geslote n 
zonderr  dat de buitenwerel d er vat op kan krijgen . Zie voor het verslavingsbeiei d van Hollan d Casino verde r hoofdstu k 
9. . 
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uitt de droge horeca te bannen. Regering en parlement nemen zich dit reeds in februari 1994 
voorr bij de bespreking van de nota 'Kansspelen in balans' (1993), het concept van Kansspelen 
herijktherijkt (1995). Ondertussen is er in 1994 een kabinetswisseling. De Christen-democratische 
hegemonie,, die vanaf het begin van de twintigste eeuw geldt - ten tijde van de instelling van 
hett verbodsmodel - wordt doorbroken. Voor het eerst neemt het CDA niet deel aan de regering 
enn vormt D66, tegenstander van de belangenpolitiek achter het alibimodel, met de PvdA en de 
W DD een 'paarse' coalitieregering. 

Middenn 1996 onderschrijft De Tweede Kamer met enkele nuanceringen de nota Kans-
spelenspelen herijkt (1995).72 Weliswaar spitst de discussie zich toe op de speelautomaten (zie para-
graaff 5.6.2) maar die zijn niet het enige onderwerp van deze nota. Tegen de achtergrond van 
dee groei en uitbreiding van kansspelen, de onrust over gokverslaving en criminaliteit, de wer-
vendee reclames en spectaculaire spelshows, stelt de regering een bevriezing en zo nodig een 
terugdringingg van alle kansspelen voor. Dit voornemen slaat bijvoorbeeld ook op de te winnen 
(hoofd)prijzen,, de reclames en de televisieshows van loterijen. Net als in de eerdere nota 
KansspelenKansspelen in perspectief (1989) onderschrijft de regering in Kansspelen herijkt (1995) de 
grondslagenn van de WOK van 1964 - men wil terug naar de 'oorspronkelijke uitgangspunten'. 
Maarr de argumenten staan haaks op dit streven. De maatregelen komen neer op een beper-
kingg van het aanbod om gokverslaving, een ongewenste vraag, te weren (wat loodrecht staat 
opp het oorspronkelijke uitgangspunt van een beperkt aanbod om tegemoet te komen aan een 
vraagg naar het ongewenste). Tegelijkertijd stelt de regering een verbetering van de opsporing 
enn vervolging van illegale kansspelen in het vooruitzicht (wat haaks staat op de oorspronkelijke 
strategiee van een legaal aanbod om het illegale circuit de wind uit de zeilen te nemen). 

Flexibilitei t t 
Vann een andere orde dan de omschreven legitimatiecrisis is de problematische handhaving 
vann de WOK, die gedurende de jaren tachtig en negentig ontstaat doordat zich steeds weer 
nieuwee spelvarianten aandienen: Midden jaren tachtig de opkomst van het straatgokken Balle-
tjee Balletje;73 de Golden Ten-kwestie (zie paragraaf 5.5.2); de voortdurende populariteit van 
stadslotto's;; in 1995 de vestiging van een pokercasino te Amsterdam - de Concord Card Club; 
enn de rage in 1995 en 1996 rond de Piramidespelen van bijvoorbeeld het internationaal opere-
rendee Coin Liberté. Verder benutten kansspelondernemers nieuwe media, zoals het Internet of 
prijsvraagjess op de televisie, en blijven buitenlandse loterijen in Nederland actief.74 

Inn deze gevallen is onduidelijk, net als bij de premie-obligaties in de jaren twintig en bij 
hett Golden Ten in de jaren tachtig - en in de beginfasen van het bingo, de casino's of de 
speelautomatenn - in hoeverre de WOK van toepassing is, hoe justitie de wet moet handhaven 
enn wie daar verantwoordelijk voor is. Doorgaans worden deze problematische marktsitaties te-

72.. 'Debat naar aanleiding van een algemeen overleg inzake het kansspelbeleid,' Handelingen Tweede Kamer, 20 

junii 1996,6301-6310. 
73.. Zie M. de Vreede, 'Balletje-Balletje,' Vrij Nederland, 11 juli 1987. 
74.. In 1996 wordt de omzet van buitenlandse loterijen in Nederland geschat op rond de 110 miljoen gulden, zo'n 6 
procentt van de Nederlandse loterijmarkt: NSS/Marktonderzoek BV, Deelname aan buitenlandse kansspelen in Ne-
derland,derland, rapport in opdracht van het College van Toezicht op de Kansspelen, Den Haag, 1996; Zie voor de proble-
matiekk van het gokken via Internet en de electronische media: A. van 't Veer, 'Technologische ontwikkelingen in het 
kansspelaanbod:: een juridisch vacuüm?, in: A. van 't Veer en H. Moerland (red.), Kansspelen herijk, Gouda Quint, 
Deventer,, 1996,77-92. 
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ruggedrongenn met een aanscherping van de wettelijke voorschriften en de strafrechtelijke ver-
volging,, of door de nieuwe spelpraktijken in enige mate te gedogen. Het reguleringsprobleem 
wordtt in dit geval gesteld door gokexploitanten die de WOK ontkennen of ontwijken, wat vraagt 
omm een nieuwee normering. 

Dezee situatie verschilt sterk van de in dit hoofdstuk beschreven legitimatiecrisis, die 
ontstaatt door een interne ondermijning van de legale kansspelsector, wat vraagt om een nor-
matievee vernieuwing (zie figuur 5.4). In deze situatie is de legitimiteit van de wet in het geding 
enn wordt de bovengrens van wat wettelijk toelaatbaar is opgerekt (zoals bij de Sporttotalisator) 
dann wel ingekrompen (zoals bij de speelautomaten). Bij de totalisators en loterijen krijgt de 
WOK,, zoals ik heb laten zien, een creatieve en vrijzinnige uitleg, om toe te kunnen geven aan 
maatschappelijkk als legitiem ervaren spelexploitaties. Aan de bovengrens van de wet ontstaat 
opp deze manier flexibiliteit, waarbij het antwoord op de vraag in hoeverre de exploitatie nog 
aansluitt bij de beginselen van de WOK onduidelijk en onzeker is. Dit flexibele overgangsge-
biedd laat zich vergelijken met dat van de eerder besproken 'liminaliteit': het onzekere grensge-
biedd aan de onderkant van de wet, dus bij de vraag óf de exploitatie van kansspelen wettelijk 
well toegestaan moet worden (zie de hoofdstukken 2 en 5). Terwijl bij liminaliteit sprake is van 
eenn onduidelijke of onvolkomen regelgeving, die gedoogsituaties tot gevolg kan hebben, is er 
bijj flexibiliteit sprake van een grensverlegging binnen het legale bestel, die tot een vernieuwing 
vann de wet kan leiden. 

Hett onderscheid tussen het handhaven en het vernieuwen van de wet valt goed te illu-
strerenn met het verschil tussen de concurrentie van buitenlandse kansspelen, wat een pro-
bleemm voor de handhaving van de WOK met zich meebrengt, en een de WOK zelf ondermij-
nendee internationalisering van kansspelmarkten. Met een internationalisering houden Neder-
landsee kansspelorganisaties na de integratie van de Europese markten in 1992 meer rekening. 
Maarr een daadwerkelijke centralisering van het kansspeibeleid op Europees niveau sluit de 
Europesee Commissie eind 1992 vooralsnog uit.75 De lidstaten zijn hier unaniem op tegen, van-
wegee de nationale belangen en de ideologische gevoeligheid van kansspelen. Wel oefenen 
individuelee spelondememingen druk op spelmonopolies uit. Met name de Süddeutsche Klas-
senlotteriee daagt met een beroep op het vrije verkeer van personen en goederen de Britse re-
gering,, die Duitse loterijformulieren in beslag neemt, voor het Europese Hof van Justitie, overi-
genss zonder succes.76 

Dee onmogelijkheid van rechtstreekse concurrentie op een internationale markt, die het 
Europesee Hof van Justitie dus bevestigt, betekent niet dat er geen wederzijdse beïnvloeding 
enn afstemming is.77 Dat is ten eerste altijd mogelijk in het proces van onderlinge vergelijking, 
vann imitatie of juist distinctie, en door de handel in spelonderdelen. In de tweede plaats kan af-
stemmingg plaatsvinden in een proces van samenwerking of juist wedijver. De Nederlandse 
wetgeverr houdt bijvoorbeeld rekening met de marktsituatie in de grensstreken, om een vlucht 
vann spelers naar buitenlandse kansspelen tegen te gaan. 

75.. Ter voorbereidin g van dit standpun t inventariseer t de Europes e Commissi e de kansspelmarkte n van de lidstate n 
enn worde n hoorzittinge n gehouden . Zie Europea n Committe e (1991). 
76.. 'Schindter-arresf . Nederlandse  Jurisprudentie,  1995, nr.57. 
77.. Kingma , Becker s 1991. 
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Tott zover heb ik in dit hoofdstuk de toepassing van het risicomodel op verschillende spel-
marktenn besproken. In het algemeen gaat dit samen met een expansie van de markt en een 
flexibiliseringg van het beleid. Dit betekent niet alleen dat de vrijheden van spelorganisaties toe-
nemen,, maar ook dat zijzelf verantwoordelijk worden gesteld voor de maatschappelijke gevol-
genn van de exploitatie van kansspelen. Gokverslaving is een van de opmerkelijkste van die 
consequenties.. In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk analyseer ik de opkomst van dit be-
trekkelijkk nieuwe verschijnsel. 

6.44 Gokverslavin g 

Inn verschillende perioden en situaties, al naar gelang het speltype, de betrokken spelers, de 
ondernemerss of de omstandigheden, krijgen speelexcessen een wisselende betekenis. Deze 
excessenn kunnen met verschillende begrippen worden aangeduid: een gekte, een manie, een 
passie,, een koorts, een roes, onbeheerst, buitensporig of overmatig gedrag, een obsessie, een 
drift,, een lust of zucht, een uit de hand gelopen hobby of een verslaving. En gokverslaving kan, 
wanneerr daarvan in de politiek of anderszins sprake is, een wisselende inhoud en prioriteit 
krijgen.. Of gokverslaving wordt onderkend en wat daaronder precies wordt verstaan hangt van 
dee context af. Daarbij moeten we in het oog houden dat verslaving een waarderend begrip is. 
Ditt begrip geeft de maatschappelijke aanvaardbaarheid van, ofwel een norm voor, het speel-
gedragg aan. 

Bijj de waardering van het speelgedrag concurreert gokverslaving met alternatieve be-
grippen.. Zo ligt, om de verschillen met een hink-stap-sprong te duiden, in de context van het 
verbodsmodell het accent op de morele betekenis van het speelgedrag voor de totale leefge-
meenschap.. Er is sprake van moreel verwerpelijk gedrag. De overtreding van dogmatische 
leefregelss geldt als oorzaak voor het exces. In de context van het alibimodel verschuift het ac-
centt naar de sociale betekenis en vormen oneigenlijke spelopvattingen de verklaring. Er is 
sprakee van sociaal onverantwoord gedrag. Niet eerder dan in de context van het risicomodel 
ligtt het accent op de economische betekenis en levert een geestelijke afhankelijkheid van het 
spell de voornaamste verklaringsgrond op. Het opgeroepen angstbeeld bestaat in ieder geval 
uitt de inverse van de toelatingsgronden. In het risicomodel staan de kosten tegenover de ba-
tenn en de geestelijke pijn tegenover het speelplezier. De conflicten met derden, de rampspoed 
voorr gezinsleden of de ondermijning van de maatschappij komen op de tweede of derde 
plaats. . 

Watt ik in dit boek steeds benadruk geldt ook hier: de verschillende organisatiemodellen 
kunnenn tot op zekere hoogte gelijktijdig voorkomen en naast elkaar bestaan, wat een verschil 
uitmaaktt is dat ze met de verzelfstandiging afzonderlijk herkenbaar worden en dat de domi-
nantee posities kunnen wisselen. Verslaving begrepen als een geestelijke afhankelijkheid en 
niett als verwerpelijk of onverantwoordelijk gedrag, wordt pas met de opkomst van het risico-
modell serieus genomen en als oorzaak van gokschulden aangevoerd. Dan neemt overigens 
ookk de kans op een onterechte toepassing toe en dreigt een veralgemeniseerde toepassing 
vann dit begrip op alle vormen van normafwijkend speelgedrag. 

Indienn we gokverslaving zo opvatten als onderdeel van een specifiek overkoepelend 
organisatiemodell voor kansspelen, dan wordt ook de plotselinge doorbraak in de jaren tachtig 



HETT RISICO 233 

enn de overheersende rol van gokverslaving begrijpelijk. Want het is onwaarschijnlijk dat dit 
verschijnsell eerder niet bestond of onbekend was. Integendeel, ik geef in dit boek waar moge-
lijkk aan hoe en waar eerder in de geschiedenis en in het Nederlandse kansspelbeleid sprake is 
vann (symptomen van) gokverslaving. Te gemakkelijk is eveneens de gedachte dat het ver-
schijnsell er eerder al is maar pas opvalt met de uitbreiding en groei van kansspelen. Het is wel 
degelijkk eerder waargenomen, alleen anders uitgelegd of minder relevant gevonden. In zekere 
zinn analyseer ik de geschiedenis van kansspelen in het licht van het risicomodel. Tussen de 
verklaringenn van de onbekendheid en van de marktgroei in, stel ik een verklaring voor waarin 
aann het proces van betekenisgeving een zelfstandige kracht wordt toegekend.7* Dat wil zeg-
gen,, de uitvinding en toepassing van gokverslaving zelf kan de relatieve toename van gokver-
slavingg verklaren. Gokverslaving is van grotere betekenis omdat de betekenis van gokversla-
vingg is vergroot. Aldus bezien is ook de kennisarbeid en -strijd begrijpelijk die met de opkomst 
enn onderkenning van gokverslaving gepaard gaat. Om deze bewering te staven laat ik eerst 
zienn hoezeer berichten over gokexcessen verschillend uitgelegd kunnen worden en uiteenlo-
pendee consequenties kunnen hebben. 

Grenzenn aan de groe i 
Kansspelautomatenn zijn tot 1986 wettelijk verboden, niet omdat daarop te veel gespeeld zou 
wordenn maar omdat daarop een politiek taboe rust (zie paragraaf 5.3.3). Niettemin exploiteren 
ondernemerss kansspelautomaten al vroeg op een betekende schaal, waardoor tevens iets kan 
blijkenn van het gevaar van overmatig spelen. 

Zoo doet zich in oktober 1954 in Ridderkerk een affaire voor.79 Daar neemt de politie 
speelautomaten,, 'rammelkasten' genoemd, naar aanleiding van klachten in beslag. De klach-
tenn betreffen mensen, waaronder veel vertegenwoordigers, die 'bijna dagelijks' een bezoek 
aann Ridderkerk brengen om op de kasten te spelen. Zij zouden veel meer 'opmaken dan zij 
verdienden',, soms wel 600 gulden per week. In een gecoördineerde actie, ondernomen in 
overlegg met de Officier van Justitie te Rotterdam, valt de politie meerdere café's binnen. De 
politiee houdt spelers aan en neemt de kasten in beslag. De Maasbode haalt een speler aan die 
zegtt 'blij te zijn dat de kasten weggaan'. De speler weet 'aan de verleidingg geen weerstand' te 
kunnenn bieden. De verslaggever suggereert dat de 'vertegenwoordigers' met het geld van hun 
werkgeverr spelen, en dat 'goklustigen' aan 'vrienden en bekenden' doorgeven op welke plaat-
senn je in Nederland op gokautomaten kunt spelen. 

Inn dit voorbeeld veroordelen politie en justitie niet de speelautomaat in het algemeen en 
vormtt niet verslaving de grondslag voor de verwijdering. De rangschikking is omgekeerd: justi-
tiee veroordeelt deze speelautomaten omdat er te veel op wordt gespeeld en kan de kasten la-
tenn verwijderen omdat ze in het algemeen verboden zijn. Het speelexces vormt hier een op het 
intrinsiekee verbod aanvullend reguleringsmotief, dat pas in werking treedt als de automaten 

78.. In de literatuu r over kansspele nn is vaker gewezen op de bepalend e invloe d van een zienswijz e of een begrippen -
kader ,, met name door Otto Newman voor de benoemin g van kansspele n tot een 'maatschappelij k probleem ' en door 
Davidd Okjma n voor de herkennin g van 'gokverslaafden' . Zij verbinde n er echte r minde r vergaand e conclusie s aan. 
Zijj  wijzen eerder op vertekeninge n in de weergav e van de werkelijkhei d in terme n van 'overdrijving ' en Vooroorde -
len' .. (Zie D. OWman, Compulsiv e Gamblers , The Sociological  Review, Review,  1978,349-371; O. Newman , The ideolog y of 
socia ll  problems : gambling , a case study , Canadian  Sociological  and Antropotogical  Review,  1975, 541-550.) 
79.. De Maasbode,  9 oktobe r 1954. 



234 4 HETT RISICO 

enigszinss worden gedoogd. 
Ookk al vroeg bekend is dat buitensporinge uitgaven aan speelautomaten het gevolg 

kunnenn zijn van een grote psychische betrokkenheid bij het spel. Het weekblad Panorama 
brengtt dit in 1966 bijvoorbeeld naar voren.80 In een dramatische reportage over een gokker die 
regelmatigg zijn hele loon verspeelt en al elfduizend gulden aan schulden heeft, vraagt de ver-
slaggeverr zich verbaasd af hoe dat kan. De gokker legt uit: 'Je raakt in een soort bezeten 
droomtoestandd en je gaatje inzet opvoeren. Achter de tapkast hangt een soort telefoontje. Een 
schijff die met de kast in verbinding staat. De baas krijgt een tientje of 25 gulden en draait dat 
bedrag.. Zo gaat dat.' De term gokverslaving komt in de reportage niet voor, wel noemt de gok-
kerr hiervan symptomen als hij zijn spel aan de 'trekautomaat' afzet tegen de voetbaltoto: 

(...)) de toto enzo, dat is't echte spelen niet. Dat is meedoen zonder erbij te zijn. Maar zo'n kast... 
Alss je de knop in je hand hebt, en je ziet die lichten verspringen, en die rijen cijfers, en je komt 
dann lekker op winst te staan - dét is spelen. (...) Maar wat gebeurd? Je raakt zó gespannen. (...) 
Enn dan gaat 't weer mis. 

Dee ondernemers noemen dergelijke spelers wel 'brengers' en beschouwen hen als 'levensge-
vaarlijk':: 'Daar komen politiezaken van en dan worden de automaten in beslag genomen.' 

Maarr gokschulden worden lang niet altijd, en zeker niet als vanzelfsprekend, aan een 
individuelee verslaving toegeschreven. Een verwijzing naar de verderfelijke status van kans-
spelenn kan voldoende zijn. Dit blijkt in een verhaal uit 1965 in het dagblad De Gelderlander van 
eenn Nijmeegse mevrouw wier huishouden aan het gokken van haar echtgenoot ten onder 
gaat.811 Haar echtgenoot is een eenvoudige winkelbediende met wie zij eind jaren vijftig met 
success een zaak begint. Maar hij leeft boven zijn stand en sluit zich aan bij een voorname he-
rensociëteit.. De heren pokeren met aanzienlijke bedragen. Later begint hij ook te gokken op 
dee fruitautomaat die op een dag in de lunchroom tegenover de winkel verschijnt. Na een jaar of 
vijff heeft hij de auto, het woonhuis en de zaak verspeeld. De man raakt bovendien aan de 
drankk en gaat openlijk vreemd. Zijn echtgenote moet met een schoonmaakbaantje de kost 
verdienen.. Ze verzwakt en wordt ziekelijk. Uiteindelijk reageert zij het leed op hem af. In een 
ruziee gooit ze bleekwater over hem heen. 

Opmerkelijkk in dit verhaal is dat er geen enkel begrip is voor het spel en de ellende van 
dee speler. Het verhaal is het exposé van een onbegrepen noodlot en een veroordeling, en 
biedtt niet de voor de latere nog te omschrijven verslavingstheorie kenmerkende verklaringen, 
richtlijnenn en het uitzicht op redding. De oorzaak wordt volledig gezocht in het persoonlijke ka-
rakterr en het onverantwoordelijke gedrag van de man, die tijdens de oorlog al in de zwarte 
handell zat, er nu op-los-leeft en het goktaboe aan zijn laars lapt. Dit zegt ook de pastoor bij 
wiee de vrouw te rade gaat: 'U moet maar denken, die mensen willen op hun sterfbed nog wel 
eenss terecht komen'. 

Indienn het risico van gokverslaving wel wordt onderkend, houdt dit weer niet zonder 
meerr in dat het ook als een reguleringsmotief wordt aanvaard. Naar aanleiding van het wets-
voorstell in 1973 om casino's te legaliseren waarschuwt de Loosdrechtse Club, een besloten 
clubb van verslaafde spelers die elkaar controleren en op een beheerste manier proberen te 

80.. 'Een gokker is een eenzaam mens', Panorama, nr.15,1966. 
81.. De Gelderlander, 30 januari 1965. 
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spelen,, expliciet voor het gevaar van gokverslaving.62 Roulette zou gevaarlijk zijn 'door de mo-
gelijkheidd tot deelneming van minuut tot minuut van opening tot sluiting, de stimulerende wer-
kingg van medespelers en publiek en de prikkel om het verloren bedrag a la minute terug te 
willenn winnen met het risico van verdere verliezen'.83 Maar de initiatiefnemers van het wets-
voorstell gaan er vanuit dat 'de regulering uitwassen en misverstanden kan voorkomen', net als 
bijj de voetbaltotalisator waarvan ook onheil werd verwacht dat is uitgebleven.84 Zij voegen 
daaraann toe dat de NSECN heeft vernomen dat in de Oostenrijkse casino's beschermende 
maatregelenn voor spelers bestaan, en dat zich daar in de voorgaande 37 jaar 'nauwelijks of 
geenn moeilijkheden hebben voorgedaan'. Pas later, aan het eind van de jaren tachtig, erkent 
dee wetgever dat gokverslaving in de casino's een probleem kan zijn. 

Bijj de totstandkoming van de WOK van 1986, die de kansspelautomaten legaliseert, is 
gokverslavingg eveneens geen onbekend verschijnsel. Toch zien wetgevers hier geen gevaar 
in.. Desgevraagd merkt de regering op dat zich in 'incidentele gevallen' weliswaar 'excessen 
zoudenn kunnen voordoen', maar dat er naar haar 'indruk' op het 'totale gebruik van speelau-
tomatenn relatief weinig verslaafden zijn'.85 Wel zegt de verantwoordelijke bewindsman niet over 
'exactee gegevens' te beschikken, wat ook geldt voor het speelautomatenpubliek; jongeren 
zoudenn vooral op behendigheidsautomaten en ouderen op kansspelautomaten spelen. En 
hoewell het parlement en ook de VAN aandringen op een algemene leeftijdgrens van zestien 
jaar,, naar analogie van de Bioscoopwet en de Horecawet, stelt de wetgever deze grens alleen 
inn voor de speelhallen. Daarbuiten zou deze grens niet te handhaven zijn. Om soortgelijke re-
denenn wil de regering voor de toelating geen onderscheid maken tussen uiteenlopende hore-
cagelegenheden,, ledere gelegenheid die is aangesloten bij het Bedrijfsschap Horeca kan een 
vergunningg voor 'één of meer1 speelautomaten krijgen. 

Datt begin jaren tachtig de neiging bestaat om geen verband tussen speelautomaten en 
problemenn met verslaving en jeugdd te leggen, blijkt duidelijk uit het feit dat als een hoofdin-
specteurr van de Amsterdamse politie dit verband in 1981 wèl legt, dit verband vervolgens sterk 
wordtt gerelativeerd. 

Helaass is het zo dat er een heleboel jonge jongetjes, van zo'n 13, 14 jaar [de minimale leeftijd 
voorr halbezoek is in Amsterdam dan twaalf jaar (SK)], in automatenhallen rondhangen en zo 
naarr de knoppen gaan. We hebben ook de indruk dat misdrijven die zij plegen, vaak in verband 
staann met het gokken in die hallen (...) Sommigen vergokken wel voor zo'n honderd gulden per 
dag.86 6 

Dezee inspecteur vraagt aandacht voor een centrumproblematiek van zwerfjongeren, vandalis-

82.. Deze 'Loosdrechts e Club ' is op gerich t in 1967 en voer t vanaf dan een verbete n strij d met politi e en justitie . In 
19722 veroordeel t de Hoge Raad de oprichter , Cor Buijs , 'omda t er geen sprak e is van een beslote n gezelligheids -
vereniging ,, maar van een bedrijf , waar regelmati g en stelselmati g roulett e word t gespeeld' . Nadien word t de club , die 
bestaa tt  uit zo'n tachti g speler s van boven de 50 jaar, echte r in een iets gewijzigd e opzet weer voortgezet . Buij s om-
schrijf tt  de club als een 'echt e vriendenclub' . (De Telegraaf,  11 decembe r 1976). 
83.. Voorlopi g verslag . Wet op de kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1971-1972, wet 11.549, nr.5,11 . 
84.. 'Memori e van antwoord . Wet op de kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  wet 11.549, nr.6, 3. . 
85.. 'Memori e van Antwoord . Herzienin g van de Wet op de kansspele n (speelautomaten)' , Handelingen  der  Staten-
Generaal,Generaal,  1981-1982, wet 16.481, nr.6,5 . 
86.. 'Jatte n en bietse n om te spelen . Jochie s verslaaf d aan bezoek gokhal' , Het Parool,  6 novembe r 1981. 
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me,, diefstal en prostitutie op en rond het Rembrandtsplein. Maar voor dit probleem, dat bondig 
hett probleem van 'jeugd in gokhallen' wordt genoemd, ziet de Amsterdamse wethouder van 
jeugdzakenn 'geen concrete beleidsoplossingen'.87 In reactie op deze kwestie komen welzijns-
werkerss en ouders in het wijkcentrum d'Oude Stadt met een 'alternatief gokhallenplan', dat uit-
groeitt tot een plan voor een 'niet-commercieel speel en ontmoetingscentrum', een plan dat 
landelijkk de aandacht trekt.88 Volgens de initiatiefnemers valt in de binnenstad 'voor de jeugd 
nietss te beleven'. Speelhallen noemt een verslaggever in een reportage in Intermediair, naar 
aanleidingg van dit plan, 'waarschijnlijk de geheimzinnigste plaatsen van Nederland'.89 Veel eer-
zamee burgers zouden 'een steelse blik in de gapende muil van de sombere holen werpen om 
dann snel door te lopen'. De onrust over gokhallen noemt de verslaggever ronduit overdreven: 
'Dee speelhal biedt een aardige doorsnee van mannelijk Nederland. Er heerst geen ziekelijke 
goksfeerr of agressie. De dagomzetten kunnen nooit hoog zijn'. Voor de Amsterdamse speel-
hallenn concluderen onderzoekers later, in een onderzoek uit 1985 naar de Rembrandtsplein-
jongerenn dat uit deze affaire voortkomt: dat het speelhalbezoek slechts een klein onderdeel 
vormtt in het gedrag van zwervende tieners; dat het percentage twaalf tot zestien jarigen in de 
speelhallenn gering is; dat een relatie tussen speelhalbezoek en criminaliteit in deze leeftijds-
groepp niet is geconstateerd; en dat speelhallen geen specifieke ontmoetingsplaats voor jeugd-
prostitutiee zijn.90 

Dezee berichten zouden alle kunnen worden aangehaald om te onderbouwen dat daar waar 
kansspelenn opduiken ook berichten over gokverslaving verschijnen, en dat verslaving welhaast 
onvermijdelijkk met het spel verbonden is. Het bekendste voorbeeld dat veelal op deze manier 
wordtt gebruikt is ongetwijfeld de roman De Speler (1866) en het gokken van de auteur Dosto-
jevski.. Vrijwel iedere studie naar kansspelen refereert aan deze geschiedenis als het klassieke 
voorbeeldd van gokverslaving. Maar eerder heb ik uitgelegd dat Dostojevski zijn speelgedrag en 
datt van zijn romanfiguur Ivanovitsj niet als een geestelijke verslaving beschouwt, wat met na-
mee Freud en in zijn voetspoor menig onderzoeker later wel doet (zie hoofdstuk 3). Onder ver-
wijzingg naar de sociale positie en magere inkomsten van de speler wil Dostojevski laten zien 
hoee schijnheilig de elitaire spelers zijn en hoe lichtvaardig zij het spel van gewone mensen 
veroordelen.. Net als het gewone volk zegt Dostojevski met het gokken geld te willen verdie-
nen. . 

Hoewell de meest uiteenlopende vormen van buitensporig speelgedrag tegenwoordig 
gemakshalvee worden aangeduid met gokverslaving, bestaat er een wezenlijk verschil tussen 
excessenn in de geest van Dostojevski, die samenhangen met een instrumentele betekenisge-
ving,, en een verslaving in de zin van Freud die tot uiting komt in een onbeheerste overgave 
aann het expressieve spel. Dit onderscheid is niet alleen van belang omdat dit een andere be-
handelingg van gokverslaafden impliceert. Dit onderscheid ligt ook ten grondslag aan het ver-
schill tussen de intrinsieke bezwaren die de wetgever in de context van het verbodsmodel te-

87.. 'Wethouder Van der Wall van Jeugdzaken: Voor jeugd in gokhallen "geen beleidsoplossing"', Het Parool, 
99 november 1981. 
88.. Het Parool, 20 april 1982; 13 oktober 1983; de Volkskrant, 18 mei 1982; Trouw, 23 januari 1982. 
89.. 'Het Atari-TijdpenY, Intermediair, 19 november 1982. 
90.. A. Daane en H. Groen, Veldonderzoek Rembrandtspieinjongeren, St. Handelingsonderzoek A'Dam-Noord, ja-
nuarii 1985. 
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genn kansspelen aanvoert en de extrinsieke grenzen van het risicomodel. 
Dee eerder besproken beperkende maatregelen tegen het kienen en bingo, de casino's 

enn de speelautomaten zijn ingegeven door de mogelijk instrumentele betekenisgeving aan 
kansspelen.. Dat is de achtergrond van het wettelijk verbod (zie paragraaf 5.3). Bij de vroege 
berichtenn over gokverslaving, die ik daar in deze paragraaf aan toevoeg, moet worden onder-
kendd dat verslaving niet het voornaamste argument is om (de deelname aan) het spel te be-
perkenn of te veroordelen. In de aangehaalde berichten hoeven we niet zonder meer een be-
vestigingg te lezen van het verslavingsgevaar. We kunnen deze berichten volstrekt anders in-
terpreteren.. Ten eerste valt uit het incidentele karakter van deze berichten af te leiden dat 
kansspelenn in zeer veel situaties kennelijk geen aanleiding tot excessen geven, en dat de wet-
geverr kansspelen in de praktijk ook vanuit andere gezichtspunten beperkt. Ten tweede zijn 
dezee berichten voor meerdere uitleg vatbaar. Ze hoeven niet te slaan op een geestelijke ver-
slavingg aan het speelplezier, wat we tegenwoordig misschien geneigd zijn om overhaast aan 
tee nemen. 

Hett is dus van belang om zorgvuldig te kijken naar de motieven voor marktbegrenzin-
gen,, zoals ik die in dit hoofdstuk ben nagegaan voor de speelautomaten, de casino's en de in-
stantloterij.. Daaruit blijkt hoezeer gokverslaving op deze markten tot een dominant regule-
ringsmotieff wordt. Maar voor een interpretatie van het risicomodel is het ook van belang om te 
kijkenn naar de gevolgen hiervan (zie figuur 1.1). In hoeverre is sprake van gokverslaving? En 
watt wordt hier precies onder verstaan en aan gedaan? Pas dan valt goed in te zien dat het ri-
sicomodell zich richt op de beheersing van het zuivere speelplezier. Van groter sociologisch 
belangg dan de eerste berichten over gokverslaving, is dan ook de algemene erkenning en toe-
passingg van gokverslaving aan het eind van de jaren tachtig als het belangrijkste argument om 
kansspelenn aan wettelijke grenzen te binden. 

6.55 Verwetenschappelijkin g 

Gokverslavingg is meer dan een waarderend begrip. Het is onderwerp van empirisch onderzoek 
enn van theorievorming. Er bestaat een uitgebreide wetenschappelijke literatuur over 
(gokverslaving.. De verwetenschappelijking gaat zover dat gesproken kan worden van een ge-
standaardiseerdee veldtheorie, die veel hulpverleners en geleerden min of meer onderschrijven. 
Dee veldtheorie kent een hoog abstractieniveau zodat gebruikers deze theorie soms met 
slechtss enkele begrippen aanduiden of het begrip gokverslaving met deze theorie vereenzelvi-
gen.. De veldtheorie van gokverslaving heeft een grote maatschappelijke relevantie, want het 
specifiekee begrip van gokverslaving uit deze theorie wordt in een vereenvoudigde vorm snel 
gemeengoed.. Na de bespreking van deze theorie in de eerstvolgende paragraaf ga ik voor 
Nederlandd na hoe het begrip van gokverslaving zich verspreid heeft en hoe en door wie de re-
levantiee van gokverslaving naar voren is gebracht. 

6.5.16.5.1 Veldtheorie 
inn de overheersende veldtheorie wordt gokverslaving voorgesteld als een proces van toene-
mendee afhankelijkheid dat kwalitatieve omslagen kent, waardoor zich, natuurlijk enigszins ar-



238 8 HETT RISICO 

bitrair,, drie fasen laten onderscheiden.81 In deze fasering zijn de fasen - van symboliek, regle-
menteringg en exploitatie - uit het door mij gehanteerde perspectief van verzelfstandiging te 
herkennenn (zie paragraaf 1.3). 

Opp een 'avontuurlijke fase', waarin de speler het spel leert kennen en er veel plezier 
aann beleeft, kan een 'verliezende fase' volgen, waarin de speler sterk bij het spel betrokken is 
enn moeite moet doen om het speelverlies te financieren, en om de betrokkenheid bij het spel 
voorr zichzelf en voor anderen te verantwoorden. In deze fase kunnen spelers in de gokval lo-
penn wanneer zij proberen het verlies goed te maken door opnieuw in te zetten. Zij maken 
schulden,, verbergen (gedeelten van) hun gedrag en beginnen soms te liegen en te stelen. De-
zee fase kan overgaan in een 'wanhopige fase', waarin het spel de speler volledig beheerst, er 
marginaliseringg en verloedering optreedt, spelers hun zelfrespect verliezen, agressief worden, 
lastt krijgen van onthoudingsverschijnselen en soms geen andere uitweg dan zelfmoord meer 
zien.. 'Vicieuze cirkels' versterken dit proces met mechanismen van gewenning of 'tolerantie' 
(eenn toenemende behoefte aan het spel), 'operante conditionering' (de variatie in beloningen), 
oneigenlijkee 'rationalisaties' voor het gedrag en 'neutralisaties' van de negatieve gevolgen, en 
doorr 'bijgeloof en 'illusies van beheersing' (vermeende voortekenen van winst, en het gehan-
teerdee speelsysteem). Gokverslaafden raken economisch en sociaal geïsoleerd, verwaarlozen 
hunn verplichtingen voor school, werk, familie en vrienden, ervaren geen keuzevrijheid meer, 
schamenn zich over hun spel en beleven er nauwelijks plezier aan. 

Dezee veldtheorie van gokverslaving is ontwikkeld in wisselwerking met de algemene 
verslavingstheorie.922 Kenmerkend voor deze specialistische theorie is de normatieve aanvaar-
dingg van het object van verafhankelijking. De verslavingstheorie onderkent dat de verslavende 
activiteitt maatschappelijk geaccepteerd is en het individu een prettig gevoel geeft. De versla-
vingstheoriee sluit daarmee beter aan op het economische risicomodel dan op het politieke ali-
bimodel,, waarin het speelobject nog ter discussie staat. Met de aanvaarding van het spel krijgt 
ookk de hulpverlening de voorkeur boven de bestraffing van de speler. Tevens gaat de versla-
vingstheoriee ervan uit dat in beginsel iedereen, ongeacht de persoonlijkheid of sociale afkomst, 
aann het gokken verslaafd kan raken. De verslaving wordt begrepen als de uitkomst van een 
situationeell bepaald leerproces. Het spel en de speelbehoefte worden van een verklarende tot 
eenn te verklaren variabele. Wel brengt de verslavingstheorie de toename van (de kans op) 
speelverslavingg gewoonlijk in verband met de toename van het aanbod aan kansspelen: hoe 
meerr kansspelen des te meer verslaving. Maar voor de verslaving zelf biedt het spelaanbod 
geenn verklaring. Onderkend wordt dat de grote meerderheid van spelers niet verslaafd raakt. 
Alss een algemeen syndroom staat verslaving bovendien betrekkelijk los van een specifieke 
stoff of activiteit. Een verslaving kan met allerlei objecten verbonden zijn (alcohol, tabak, mari-
huana,, heroine, medicijnen, voedsel, snoep, werk, autorijden, televisie kijken, sport, winkelen, 
liefde,, etcetera). De erkenning van gokverslaving sluit wat dit betreft aan bij een verschuiving in 

91.. Belangrijke onderzoeken waarin dit driefasenproces naar voren wordt gebracht zijn: J. Livingston, Compulsive 
Gamblers.Gamblers. Observations on Action and Abstinence, Harper & Row, 1974; H.R. Lesieur, The Chase. Career of the 
CompulsiveCompulsive Gambler, Schenkman Publishing, Cambridge MA, 1984. Goede besprekingen en samenvattingen van 
dee driefasentheorie geven: M. Dickerson, Compulsive Gamblers, Longman, London, 1984; H.R. Lesieur and 
R.LL Custer, 'Pathological Gambling: Roots, phases and treatment", Annals of the American Academy of Political and 
SocialSocial Sciences, 1984,146-156; J. Rosecrance, Gambling without Guilt, Brooks/Cole, Pacific Grove, 1988. 
92.. J.H. van Epen, Drugsverslaving en Alcoholisme, Elsevier medicareeks, 1983; S. Peele, The Meaning of Addicti-
on,on, Lexington Books, 1985. 
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dee verslavingstheorie. De aandacht verschuift van de opwekkende of remmende 'substantie' 
naarr de 'beleving' van de gebruiker.93 

Eenn verslaving kan zich dus niet manifesteren zonder een object dat voor de gebruiker 
grotee betekenis en grote gevolgen heeft. Dat het bij kansspelen, anders dan bijvoorbeeld bij 
videospelletjess of bij de televisie, om geld gaat en de gevolgen van een verslaving aan kans-
spelenn zich daardoor relatief snel aftekenen en ernstig kunnen zijn, maakt de relatief grote on-
rustt over gokverslaving begrijpelijk. Zoals steeds in de geschiedenis is het de inzet van het 
geld,geld, en de maatschappelijk centrale plaats hiervan, die het gokken verdacht en gevoelig voor 
reguleringg maakt. Maar anders dan eerder in de geschiedenis is het nu meer het individuele 
welzijnn en minder de publieke moraal of de samenlevingsorde waarin de bedreiging gezien 
wordt.. Het kansspel vormt in ieder geval de eerste voorwaarde wil er sprake van gokverslaving 
kunnenn zijn. Maar lang niet iedere speler raakt verslaafd. Zonder een speler die voor versla-
vingg vatbaar is, door innerlijke emoties of uiterlijke omstandigheden, kan gokverslaving zich 
niett voordoen. Van hieruit bezien zou het verslavingssyndroom in beginsel moeten worden 
begrepen,, niet door het subject óf door het object, maar in termen van een dialectiek tussen 
hett subject en het object van de verslaving. Deze dialectiek verschijnt als de problematiek van 
dee afstemming van de speelstijl op de leefwereld van de speler.94 Dit is een problematiek van 
dee materiële en symbolische verbindingen tussen de afzonderlijke elementen uit het dagelijks 
leven,, waardoor een betrekkelijk samenhangende en stabiele leefwijze ontstaat. David Old-
man,, een socioloog die onder de door hem in het begin van de jaren zeventig in Engeland ge-
observeerdee casinospelers moeilijk gokverslaafden kan ontdekken, refereert hieraan wanneer 
hijj voorstelt om gokverslaving te begrijpen als 'a consequence not of personality defect but of a 
defectivee relationship between a strategy of play on the one hand and a way of managing 
one'ss finances on the other".95 

Dee noodzaak van een actieve en doordachte afstemming neemt toe naarmate het 
kansspell zich in de samenleving verzelfstandigt. Dan immers is het kansspel bijna overal en 
altijdd en voor iedereen beschikbaar. De samenhang tussen de legitimiteit en de groei van 
kansspelenn aan de ene en de opkomst en erkenning van gokverslaving aan de andere kant, 
bestaatt hieruit dat de toelating van gokgelegenheden plaatsvindt onder de voorwaarde dat 
spelerss naar eigen inzicht en op basis van zelfregulering een gematigde speelstijl kunnen 
handhaven.. Gokverslaving kan dan worden opgevat als de antistructuur van de eis tot zelfre-
gulering.. Maar de dominante veldtheorie van gokverslaving maskeert deze samenhang, die 
voorr de sociale relevantie van een verslaving bepalend lijkt te zijn. Want de veldtheorie doet 
nett alsof het kansspel een onveranderlijke grootheid is. Maar voor een goed begrip is het juist 
belangrijkk te onderkennen dat de uitbreiding van kansspelen samengaat met een verandering 
inn de opvattingen over kansspelen en in de omstandigheden waaronder de spelers gokken. 

Dee veldtheorie van verslaving negeert met name de tegenstrijdigheid die ik eerder naar 
vorenn heb gebracht tussen Dostojevski, die zich het exces voorstelt als het gevolg van een 
onjuistee betekenisgeving aan het object, en Freud, die hetzelfde exces uitlegt als het gevolg 

93.. Zie met name Peele (1985); en M. Walker , 'The Medicalisatio n of gamblin g as an "addiction"* , in: J. McMille n 
(ed.),, Gambling  Cultures,  Routledge , Londo n and New York , 1996,223-242. 
94.. Deze problematie k van de afstemmin g werkt e ik eerder voor een tienta l bingospeelster s uit (Zie Kingm a 1986). 
95.. OkJman (1978) 369-370. 
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vann een gestoorde persoonlijkheid van het subject (zie hoofdstuk 3). Aan de veldtheorie ligt 
eenn compromis over deze tegenstrijdigheid ten grondslag, dat achter een vereenvoudigde en 
veralgemeniseerdee voorstelling van zaken verborgen blijft. De veldtheorie is helemaal niet 
sluitendd en ondubbelzinnig, en de overeenstemming over deze theorie is slechts schijn. Dit 
komtt naar voren in een nadere beschouwing van de theorievorming. Bij nader inzien blijkt dat 
dee veldtheorie een compromis behelst tussen twee hoofdstromingen in de studie van 
(gok)verslaving,, een 'medische' en een 'subculturele', die beide tweedimensionaal zijn. Deze 
perspectieven,, die zijn te herleiden tot de interpretaties van Dostojevski en Freud, laten zich 
slechtss verenigen in een driedimensionaal perspectief zoals verbeeld in figuur 6.1. 

Inn het medische perspectief, dat voortbouwt op de psycho-analytische benadering van 
gokverslaving,, verwijst het begrip verslaving naar een brede verzameling van 'gokproblemen'. 
Dezee objectiverende benadering is grotendeels afgeleid van mensen met ernstige gokproble-
menn of van mensen die daarvoor onder behandeling (geweest) zijn. Binnen deze stroming is 
dee psycho-analytische benadering van de zieke persoonlijkheid geleidelijk aan vervangen door 
diee van de 'psychische beheersing' van het 
gokken.866 Een bepaalde mate van verslaving 
biedtt een verklaring voor kwalijke persoonlij-
kee en sociale gevolgen van het gokken, tot 
uitingg komend in normafwijkend gedrag. Dit 
perspectieff heeft zodoende een sterk 
normatievee inslag. Kansspelen worden 
beschouwdd als een maatschappelijk 
aanvaardee recreatievorm, waarvan het 
overmatigee gebruik en de schadelijke 
gevolgenn moeten worden teruggedrongen. 
Hett speelplezier - de x-as uit figuur 6.1 - blijft 
buitenn beschouwing. Verslaving is een 
gradueel,, variabel en te behandelen 
verschijnsel.. In hoeverre en op welke manier 
houdenn de gesignaleerde problemen 
daadwerkelijkk verband met het gokken? Dat 
iss de belangrijkste vraag bij de diagnose. De behandeling is gericht op het aanleren van be-
heersingsstrategieën,, op begeleiding en raadgeving en op de bewustwording van emoties en 
gedragingen.. Binnen deze benadering kan tot op zekere hoogte de (mogelijkheid tot) de be-
heersingg van gokproblemen een verslaafde betrokkenheid bij kansspelen aanvaardbaar ma-
ken.. Wat duidelijk moet zijn is dat binnen de theoretische stroming van de beheersing van 
speelproblemenn niet alle verslaafden normafwijkend gedrag vertonen en dat niet iedereen die 
overr de schreef gaat meteen verslaafd hoeft te zijn. Zelfs als bepaalde spelers op basis van 
hunn afwijkende gedrag verslaafd lijken, dan nog hoeven deze spelers zelf, of mensen uit hun 
omgeving,, dat niet te onderkennen. Van een verslaving is pas sprake als men zich hiervan 
bewustt is. De zelfhulp beweging van Anonieme Gokkers (AG), die de medische stroming aan-
hangt,, onderstreept dit in het eerste gebod: 'Wij moeten toegeven dat we machteloos tegen-
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FiguurFiguur  6.1: De driedimensionale ruimte van goksti-
jlen.jlen. De assen vertegenwoordigen de betekenis (x), 
dede macht (y) en de norm (z) bij het gokken. 

96.. Tot vertegenwoordigers van deze stroming reken ik: Lesieur (1984); Dickerson (1984); Rosecrance(1988); 
G.. Meyer &M. Bachman, Glücksspiel, Sringer-Veriag, Berlin, 1993. 
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overr het gokken staan en dat daardoor ons leven stuurloos geworden is'.*7 

Inn het subculturele perspectief, dat voortbouwt op de romantische weergave van gok-
verslaving,, verwijst het begrip verslaving naar bepaalde uitingen van het 'speelplezier*. Deze 
etnografischee en subjectiverende benadering is afgeleid uit studies van spelers en verslaafden 
inn natuurlijke, alledaagse omstandigheden, en is minder gericht op de gevolgen en meer op de 
betekeniss van het gedrag. Binnen deze stroming is de romantische en literaire beschrijving van 
verslavingsgevallenn geleidelijk aan vervangen door die van de systematische bestudering van 
dee (sub)culturele betekenisgeving.68 Een bepaalde mate van instrumenteel gedrag verklaart 
dann de afhankelijkheid, die tot uiting komt in de sterke persoonlijke betrokkenheid. Verslaving 
iss niet meer dan een etiket dat in beginsel op ieder spel en op iedere speelwijze geplakt kan 
worden,, veelal als een teken van afkeuring; tedere speler op een gokkast, bijvoorbeeld, kan 
verslaafdd genoemd worden. Het normafwijkende speelgedrag - de z-as uit figuur 6.1 - blijft 
buitenn beschouwing omdat iedere vorm van spelen immers aanvaardbaar is, in ieder geval 
verklaarbaar.. Dit perspectief heeft een sterk relativerend effect. Het speelplezier is een gradu-
eell verschijnsel dat al naar gelang de leefstijl van spelers vele gedaanten aan kan nemen. Het 
spell kan uiteenlopen van zorgvuldig verborgen genoegens, via publiek aanvaarde gewoonten 
tott aan de marginale subcultuur waar het onderhouden van de 'verslaving' - langs legale of il-
legalee weg - een vorm van overleven en dus instrumenteel werk is. Op basis van het subcultu-
reell perspectief richt de sociale actie zich niet op de therapeutische behandeling van gokkers 
maarr op de verdediging van hun vermaak. Gestreefd wordt naar een verhoging van het maat-
schappelijkk aanzien, zo nodig door legalisering. Aanhangers van dit perspectief bagatelliseren 
dee verslaving en vragen begrip voor het speelplezier. Een verhoging van het aanzien van het 
vermaakk kan tot op zekere hoogte een verslaafde betrokkenheid bij kansspelen aanvaardbaar 
maken.. In ieder geval moet duidelijk zijn dat binnen de theoretische stroming van de 'subcul-
tuur'' niet al het speelplezier verslaafd gedrag is en dat niet alle verslaafden plezier aan het 
spell beleven. Zelfs als spelers op grond van hun grote betrokkenheid verslaafd tijken, dan nog 
zall het van de sociale status van het spel en van de betekenisgeving afhangen in hoeverre die 
verslavingg wordt erkend. Van verslaving is pas sprake als spelers daadwerkelijk tot verslaaf-
denn worden bestempeld. Robert Herman, een uitgesproken voorstander van het subcultureel 
perspectieff op kansspelen, stelt in Gamblers and Gambling (1976) bijvoorbeeld ronduit: 'no 
usefull purpose is served by describing a category of compulsive gamblers'." 

Dee onafhankelijkheid van de drie dimensies in figuur 6.1 is geen vanzelfsprekend gegeven 
maarr het resultaat van verzelfstandiging en varieert al naar gelang de situatie. In de context 
vann het morele verbodsmodel staat niet zozeer de enkelvoudige dimensie van de normatieve 
afwijkingg centraal, eerder overlapt deze dimensie met die van de symbolische betekenis en 
vann de psychische afhankelijkheid. De dynamiek achter de verzelfstandiging van de drie di-
mensiess ontstaat door de onderlinge wedijver tussen de twee geschetste perspectieven die 
hierr uitdrukking aan geven. 

97.. Uit een brochur e van de GA. Aangehaal d in: Jellinek  Journaal,  nr.4,1987 . 
98.. Tot deze stromin g reken ik met name: W.l. Thomas , The Gaming Instinct" , The American  Journal  of  Sociology, 
1901,750-763;;  R.D. Herman , Gamblers  and Gambling.  Motives,  Institutions  and Controls,  Lexingto n Books , 1976; 
Livingsto nn 1974; OWman 1978. 
99.. Herman (1976) 103. 
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Datt het medische en culturele perspectief op gokverslaving, die elkaar zoals door mij 
getypeerdd lijken uit te sluiten, zich in de (theoretische) praktijk toch lenen voor compromissen 
-- wat duidelijk blijkt in de veldtheorie - komt doordat deze perspectieven zich weliswaar pro-
grammatischh laten onderscheiden maar in de praktijk toch nauwelijks op een rigide en zuivere 
manierr worden doorgevoerd. Onderzoekers stuiten zelf op tegenstrijdigheden waar zij een 
mouww aan passen, kennen de concurrerende opvattingen waar zij een (ondergeschikte) plaats 
aann toekennen en zijn evenzeer in staat tot toenadering als tot afzondering. Twee voorbeel-
den,den, uit de medische en uit de culturele traditie, kunnen dit verhelderen. 

Edmundd Bergler, die in The Psychology of Gambling (1957) het psycho-analytisch per-
spectieff op gokverslaving vergaand uitwerkt, weet dat de dominante cultuur de kansspelen 
waarr zijn patiënten verslaafd aan zijn veroordeelt en dat het gokken een lage status heeft. 
Maarr hij voegt dit sociale kenmerk naadloos in zijn theorie door aan het gokken een verzets-
motieff toe te kennen. Hij omschrijft het gokmotief als een 

oldd childish fantasy of grandeur and megalomania (...) It activates the latent rebellion against lo-
gic,, intelligence, moderation, morality and renunciation (...) the one exceptional situation in life in 
whichh the reality principle has no advantage over the pleasure principle (...) Since the child has 
learnedd these rules from his parents and their representatives (teachers, priests, superiors, 
etc.),, his rebellion activates a profound unconscious feeling of guilt. 

Dee sociale betekenis van het spel draagt in de theorie van Bergler zo bij aan de ontwikkeling 
vann de neurose. Bergler neutraliseert op deze manier de culturele betekenisgeving. 

Inn de subculturele stroming van kansspelstudies en verslaving koppelt Henry Lesieur in 
TheThe Chase (1984), een bekende studie die sterk heeft bijgedragen aan de heersende veld-
theorie,, zijn etnografie van gokverslaafden expliciet aan de medische blik.101 Hij wijst de psy-
choanalytischee theorie gelijk veel psychologen weliswaar af, vanwege de speculatieve en 
eenzijdigee neurosen, maar hij wil tegelijk toch recht doen aan het feit dat de door hem onder-
zochtee (verslaafde) spelers emotioneel lijden, ziekteverschijnselen hebben en ondersteuning 
behoevenn om hun gokgedrag te beheersen. Als oplossing stelt hij voor om een nauwkeurig 
onderscheidd te maken tussen de positieve en negatieve functies van het spel voor de speler. 
Hoewell de herkenbare resultaten van beide zienswijzen zo een gelijkwaardige plaats toebe-
deeldd krijgen, biedt Lesieur toch niet meer dan een sympathieke schijnoplossing. Beide bena-
deringenn blijven naast elkaar staan. Lesieur legt er geen verband tussen. In zekere zin perst hij 
dee inhoud van zijn etnografie in de vorm van een ziektebeeld, min of meer zoals Freud een 
vertekendee indruk van Dostojevski's spel geeft. Worden spelers gokverslaafd omdat ze ziek 
zijn,, of worden spelers ziek van hun gokgedrag? Lesieur ontwijkt deze vraag. 

Eenn gelijksoortig compromis ligt ten grondslag aan de omschrijving, waar Lesieur zich 
mett enkele nuanceringen bij aansluit, van gokverslaving door de American Psychiatrie Associ-
ationn (APA), die dit syndroom in 1981 erkent als een 'disorder of impuls control'.102 Het Dia-

100.. E. Bergler in: J. Halliday and P. Fuller (eds.), The Psychology of Gambling, Allen Lane, London, 1974,177-178 
[1958].. Om dezelfde reden kan het kansspel overigens in tegenovergestelde richting worden begrepen, niet in ter-
menn van 'verzet1 maar in termen van 'inkapseling' in de kapitalistische orde. De antistructuur van het spel wordt dan 
gezienn als een uitlaatklep. 
101.. Lesieur (1984) 241-264. 
102.. G.A.S., Koster van Groos, Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-III-R, Zwets & Zeitlin-
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gnosticgnostic and Statistical Manual III (DSM-III) van de APA omschrijft gokverslaving als een 'chro-
nischh onvermogen om weerstand te bieden aan de drang tot gokken', tot uiting komend in een 
aantall negatieve persoonlijke, financiële en sociale gevolgen. Voor deze gevolgen noemt het 
DSM-IIII zeven criteria; mensen met een 'antisociale persoonlijkheid' sluit de APA expliciet van 
dezee omschrijving uit.103 Op basis van deze internationaal gezaghebbende omschrijving heb-
benn Lesieur en Blume een vragenlijst ontwikkeld om gokverslaving te meten, de South Oaks 
Gamblingg Screen (SOGS).104 

Dee eenvormige veldtheorie, de meervormige wetenschappelijke controverse hierach-
ter,, de erkenning van het syndroom door de APA en de ontwikkeling van meetinstrumenten 
gevenn alle uiting aan de verwetenschappelijking van gokverslaving. 

Schaamte e 
Gokverslavingg komt pregnant tot uiting in de ontwikkeling van een schaamtecultuur rondom 
kansspelen.. De grens tussen gokken en gokverslaving lijkt het individu te kunnen trekken door 
schaamtee te onderscheiden van schuld, een onderscheid dat met name bekendheid geniet 
doorr de antropologe Ruth Benedict. Zij past het onderscheid tussen schuld en schaamte toe in 
TheThe Chrysanthemum and the Sword (1946) om een accentverschil tussen de Amerikaanse en 
dee Japanse cultuur aan te geven.105 Het onderscheid tussen schuld en schaamte is van belang 
omm een verbinding te kunnen leggen tussen de normen voor kansspelen en het gevoelsleven 
vann spelers. 

Mett de notie van schaamte kan worden aangegeven dat bij een verslaafde speler de 
innerlijkk normatieve maatstaf - het geweten - van ondergeschikt belang is. Regulering vindt 
voornamelijkk plaats via de uiterlijke kenmerken en externe gevolgen van het gedrag. Be-
heerstee spelers zijn in tegenstelling tot gokverslaafden bij machte om de vigerende spelcodes 
inn acht te nemen. Schaamte welt op in confrontatie met (kritiek van) anderen, waar schuld in 
principee zonder de aanwezigheid van anderen kan ontstaan. Schaamte weerspiegelt een 
vreess voor inferioriteit. Vandaar dat een gokverslaafde - letterlijk bij de Anonieme Gokkers - het 
omstredenn gedrag zo goed en zo lang mogelijk verborgen houdt. De verslaafde speler 
schaamtt zich voor gedragingen, het verlies van te veel geld bijvoorbeeld, waarover een be-
heerstee speler zich slechts schuldig zou voelen. En terwijl schuldgevoelens zijn op te lossen 
mett een bekentenis (biecht) en boete(doening), neemt schaamte met een publieke bekend-
makingg alleen maar toe. Schaamte valt slechts te vermijden door de juiste speelwijze te be-
heersen.. Schuld verwijst naar een persoonlijk falen, schaamte is veel erger: een falen van de 
persoon.. Er is wat dit betreft een opmerkelijke parallel tussen de houding van de Japanse sol-
daatt die voor de Keizer in tijden van oorlog zijn leven op het spel zet 'alsof hij reeds dood is', 

ger,, Amsterdam/Lisse ; Zie Lesieu r (1984) 257-262. 
103.. De criteri a zijn : Aanhoudin g voor diefsta l of fraude , financiël e schulden , verstoord e relatie  met partne r of familie , 
geldd lenen , onvermoge n om uitgave n te verantwoorden , verwaarloze n van werkverplichtingen , en afhankelijkhei d 
vann andere n voor het oplosse n van schulden . 
104.. H.R. Lesieur , S.B. Blume , The South Oaks Gamblin g Screen (SOGS): A New Instrumen t for the Identificatio n 
off  Pathologica l Gamblers' , American  Journal  of  Psychiatry,  1987,1184-1188. 
105.. R. Benedict , 77» Chrysanthemum  and the Sword.  Patterns  of  Japanese  Culture,  Houghto n Miffli n Company , 
Boston ,, 1946; Zie M.R. Creighton , 'Revisitin g Shame and Guil t Cultures . A Forty-Yea r Pilgrimage' , Ethos,  1990, 
279-307. . 
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FiguurFiguur  6.2: Gevoelsmatige regulering (boven de streep, 
vanvan overtredingen in verschillende goksituaties (onder de 
streep). streep). 

zoalss Benedict stelt, en de wanhopige gokker die zijn geld inzet alsof dat reeds verloren is. 
Schaamtee en schuld wil ik nadrukkelijk onderscheiden van de angst voor het verlies die 

niet-spelerss ervan kan weerhouden om te gaan spelen, die sommige spelers ervaren bij de 
eerstee keren dat zij gaan spelen en het spel nog moeten leren kennen, of waardoor spelers er-
vann afzien om voort te spelen dan wel hogere bedragen in te gaan zetten. Angst voor het ver-
liess kennen ook de spelers die aan het spel een sterke instrumentele betekenis meegeven, 
wantt voor hen staat er letterlijk veel op het spel. Wie de moed heeft om deze angst te trotseren 
kann  hieraan een zeker prestige 
ontlenen.. Maar dit is allemaal angst prestig e wanhoo p 
voorr de onzekere gevolgen van het 
spell voor de 'buitenwereld'. Schaam-
tee vloeit voort uit onzekerheid over 
dee persoonlijke 'binnenwereld'. De 
gevoelsmatigee regulering van over-
tredingenn bij kansspelen stel ik mij 
voor,, zoals verbeeld in figuur 6.2, als 
bemiddeldd door schuldgevoelens die 
aann het ene uiterste worden 
begrensdd door de angst en aan het 
anderee door de schaamte. 

Inn hoeverre overmatig gokken samengaat met gevoelens van schuld of schaamte 
hangtt dus af van de mate waarin een speler vast weet te houden aan eigen richtlijnen. Maar 
welkee zijn dat? Om in de driedimensionele ruimte van gokstijlen uit figuur 6.1 de vraag te kun-
nenn beantwoorden of er in een bepaald geval sprake is van een normale of abnormale be-
trokkenheidd bij het spel, moet de afhankelijkheid worden geïnterpreteerd als een kwestie van 
expressieff of normbevestigend gedrag om deze te kunnen aanvaarden, ofwel worden uitge-
legdd als een kwestie van instrumenteel of afwijkend gedrag om deze af te kunnen wijzen. On-
derkendd moet worden, kortweg, dat er vier soorten - expressieve, instrumentele, bevestigende 
enn afwijkende - verslaving zijn, die niet allemaal en niet altijd afgekeurd worden. Bij de maat-
schappelijkee onrust over gokverslaving staat niet het blote feit van het tekort aan zelfbeheer-
singg ter discussie. Tegelijkertijd is de symbolische en normatieve constructie van kansspelen in 
hett geding. 

Inn de praktijk zien niet alleen wetenschappers zich gedwongen om afhankelijk gedrag 
tee interpreteren in het licht van de spelopvatting en van wat sociaal aanvaardbaar gedrag is. 
Latenn zij deze interpretatie achterwege dan hanteren zij wel een aanname hieromtrent. De 
noodzaakk van deze interpretatie geldt evenzeer voor ondernemers, spelers en hulpverleners. 
Hett is voor hen vaak moeilijk om verslaafden te onderscheiden van instrumentele spelers, en 
vann spelers met afwijkend, orde verstorend gedrag dat niet voortkomt uit hun spel. Exploitan-
tenn beschouwen verslaafde spelers doorgaans als gewone spelers, zolang zij zich maar hou-
denn aan de heersende spelopvattingen en gedragscodes. En een professionele speler zal zich 
inn veel gevallen tegen het etiket van verslaving verzetten. Het kan ook voorkomen dat spelers 
mett gedragsproblemen de retoriek van verslaving van therapeuten of hulpvaardige naasten 
overnemen.. In de hoop van hun problemen te worden verlost sluiten zij zich dan aan bij het 
standaardvocabulairee van verslaving, een mechanisme waarvoor de term 'proto-professionali-
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sering'' toepasselijk is.106 Deze moeilijkheden bij de interpretatie en de daarmee gepaard gaan-
dee onzekerheid wordt versterkt doordat gokverslaving, anders dan bijvoorbeeld eet-, alcohol-
off drugsverslaving, geen uiterlijke merktekens kent. 

Bijj dit onderzoeken, toeschrijven en indelen, dat in het hele gokcomplex voortdurend 
aann de orde is, krijgt gokverslaving de functie van een disciplinerend begrip. Ongewenste uit-
wassenn worden met dit begrip uitgebannen en het plezierige en gematigde gokken wordt er-
meee beschermd. Het begrip verslaving kan daarbij in het sociale verkeer op de meest uiteen-
lopendee manieren worden ingezet, soms uiterst creatief en niet altijd negatief. Zo kan men het 
voorbeeldd tegenkomen van de crimineel die in de hoop op strafvermindering gokverslaving 
aanvoertt als excuus voor zijn wandaad. Maar er zijn ook de enthousiastelingen die hun waar-
deringg voor een geliefd object uitspreken door het een verslaving te noemen. Het bedrijf Nin-
tendo,, bijvoorbeeld, beveelt in een reclamefolder het computerspelletje Pac-Attack aan als 
zeerzeer verslavend!. En in mijn onderzoek onder bingospeelsters kom ik een mevrouw tegen die, 
omdatt ze het moeilijk vindt om onder woorden te brengen wat voor haar het spel aantrekkelijk 
maakt,, gemakshalve uitroept verslaafd te zijn. Daartegenover staat de gedistingeerde dame 
die,, overgehaald tot een bezoek door haar vriendin, in het casino geen jeton aan durft te raken 
uitt vrees dat het geheimzinnige verslavingsvirus zal overspringen. 

Alss een belangrijk gevolg van de waarderende en interpretatieve status van het begrip 
gokverslavingg ga ik in het volgende nader in op de verspreiding van de veldtheorie, en de 
schattingenn naar de omvang van de problematiek. Dit valt te begrijpen als de verzelfstandiging 
vann het gokverslavingsprobleem. 

€.5.2€.5.2 Verspreiding 
Meerderee partijen brengen gokverslaving in de loop van de jaren tachtig naar voren als een 
onderschatt fenomeen. Verslaafde gokkers en enkele groepen van Anonieme Gokkers (AG) 
doenn dit zelf. De professionele verslavingszorg, in het bijzonder de CAD's, kansspelonder-
nemingen,, met name de Raad voor de Casinospelen (RvC), en politionele en justitiële instel-
lingenn doen dit ook. Versterkt door diverse publicaties en de media hebben de verschillende 
berichten,, met talrijke onderlinge verwijzingen, een sneeuwbaleffect dat eind jaren tachtig leidt 
tott de algemene erkenning van gokverslaving als een maatschappelijk probleem, dat beleids-
matigee consequenties heeft. In dit proces komt de veldtheorie over gokverslaving bovendrijven 
enn wordt een min of meer georganiseerde jacht op gokverslaafden geopend. Het besef en be-
gripp van gokverslaving ontstaat niet uitsluitend onder verwijzing naar de Nederlandse situatie, 
maarr wordt ook geïmporteerd uit het Verenigd Koninkrijk en de VS, waar gokverslaving en het 
onderzoekk hiernaar eerder tot ontwikkeling komen. 

Inn 1975 zegt een vertegenwoordiger van de Amsterdamse Jellinek-kliniek voor het 
eerstt een verzoek tot behandeling van een gokker te krijgen.107 Volgens hem bestaat daarvoor 
inn Nederland nog geen therapie. Mensen die 'beslist van het gokken afwillen' raadt hij aan om 
'nett als bij de Anonieme Alcoholisten' groepjes te vormen. Voor het eerst is in Nederland 
waarschijnlijkk in 1976 sprake van een zelfhulpgroep van Anonieme Gokkers. De Telegraaf 
wijdtt hier een reportage aan, naar aanleiding van de diefstallen ter waarde van in totaal 

106.. Zie A de Swaan, The Management of Normality, Routledge, London and New York, 1990. 
107.. De Telegraaf, 16 mei 1975. 
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755 duizend gulden door een portier van het VU-ziekenhuis te Amsterdam.108 Hij vergokte dit 
geldd op fruitautomaten. Een lid van de anonieme gokgroep verklaart gokverslaving uit 'de 
drangg om te winnen'. Het zouden allemaal mensen zijn die 'in een competitiesfeer grootge-
brachtt zijn'. 

Inn 1981 stelt de Jellinek-kliniek een ruimte beschikbaar voor een op te richten AG-
groep.1099 Een reportage hierover in De Telegraaf gaat in op de visie van de sinds 1957 actieve 
Amerikaansee AG. De AG richt zich niet zozeer op genezing, wat de AG voor onmogelijk houdt, 
alswell op versterking en ondersteuning van de wil om te stoppen. Het lidmaatschap van een 
AGG groep verschaft de leden een herkenbare sociale identiteit, aldus een lid: 'De groep houdt 
mijj van het gokken af omdat ik voel dat ik niet alleen sta en dat ik niet zo'n grote klootzak ben 
alss ik wel dacht'. Gesteld wordt dat 'dwangmatige gokzucht' een 'keiharde verslaving' is, te 
vergelijkenn met alcohol en harddrugs. Deze verslaving zou in Amerika al lang als een 'ernstige 
ziekte'' zijn erkend. In Nederland zou de omvang en ernst van gokverslaving 'zwaar worden 
onderschat'. . 

Inn 1981 wordt ook in Hengelo een AG groep opgericht. De AG breidt zich vervolgens 
niett snel uit. In 1987 ontdekt de oprichter van de Nijmeegse AG dat slechts in Hengelo, Den 
Haagg en Amsterdam soortgelijke groepen actief zijn.110 Een vroeg initiatief tot specialistische 
hulpp aan gokverslaafden is in 1982, in het kader van de slachtofferhulp, het bureau Gokhulp-
verleningg te Rotterdam. De coördinator van dit bureau voelt zich jarenlang 'een roepende in de 
woestijn'.1111 Hij herinnert zich in 1992 nog goed dat over dit bureau 'lacherig' werd gedaan. 
'Buitenstaanderss vroegen wel eens: "maar waaraan is een gokverslaafde dan verslaafd?" -
aann alcohol of drugs kon men beter begrijpen'. 

Opp deze vrij willekeurige en fragmentarische berichten uit de beginfase in de verzelf-
standigingg van de gokverslavingsproblematiek, waarin deze verslaving een culturele vorm 
krijgt,, volgt een verzuilingsfase waarin wordt gestreefd naar politieke erkenning. Dan worden 
veell maatschappelijke krachten rond dit probleem gemobiliseerd en nemen professionele in-
stellingenn het initiatief van de gokkers en van goedwillende amateurs over. De eerste initiatie-
venn vanuit de hulpverlening komen in 1986 samen op een studiedag van de Federatie van In-
stellingenn voor Alcohol en Drugs (FIAD).112 'Alarmerende geluiden vanuit de hulpverlening' 
trekkenn landelijk de aandacht. Op de studiedag spreken de betrokkenen over 'honderdduizend 
gokverslaafden',, over 'het gokken als een nieuwe ziekte' en over 'gokken als hét probleem 
voorr de jaren 90'. Het overheidsbeleid 'dat nauwelijks rekening houdt met gokverslaafden' 
stellenn de hulpverleners aan de kaak. De Amsterdamse Jellinek-kliniek stelt een rapport op 
overr het bestand van 47 gokkers.113 Het rapport ondersteunt een subsidieaanvraag bij het mi-
nisteriee van WVC, want: 

108.. Verslaafde spelers proberen elkaar te helpen', De Telegraaf, 28 februari 1976. 
109.. De Telegraaf, 14 november 1981. 
110.. Interview, maart 1992. 
111.. Marie Claire, februari 1992. 
112.. 'Gokverslaving overtreft straks drugsprobleem', NRC-Handelsblad, 19 september 1986; 'Honderdduizend gok-
verslaafden.. Zelfde behandeling als drugsverslaafden', Het Parool, 18 september 1986; 'Gokverslaving leidt tot ge-
heugenveriies',, De Telegraaf, 18 september 1986; J. Obers, 'Hulpverler Bert van Rooy' en 'Een gokker over zijn ver-
slaving',, Hervormd Nederland, 17 januari 1987. 
113.. M.C.J. Prins, Problematisch gokken. Een verkennend en beschrijvend onderzoek naar de achtergrondsituatie 
enen problematiek van 47 gokkers, Jellinenkcentrum, Amsterdam, 1987. 
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Dee behandeling van gokproblemen behoort nog niet tot het takenpakket van de consulta-
tiebureaustiebureaus en ook de ziektekostenverzekeraars geven geen vergoeding voor de klinische be-
handelingg van gokverslaafden. Deze categorie verslaafden dreigt tussen de wal en het schip te 
raken.. Dit ondanks het feit dat de problemen van gokverslaafden veelal proporties aannemen 
diee vergelijkbaar zijn met die van andere verslaafden. 

Inn 1987 laat de Jellinek-kliniek gemelijk weten gokverslaafden niet meer te zullen helpen, als 
ministeriëlee steun uitblijft. Ondanks een gereserveerde houding van het ministerie van WVC 
trekkenn de CAD's de gokproblematiek naar zich toe. In een beleidsnota uit 1988 stelt de Ne-
derlandsee vereniging van CAD's: 

Err moet worden voorkomen dat de CAD's (noodgedwongen) niet in staat zijn om in te spelen op 
dezee nieuwe ontwikkeling. Bij de opkomst van het druggebruik hebben veel CAD's dit nagela-
ten,, wat heeft geleid tot een nog steeds voortdurende versnippering van de hulpverlening... Het 
zouu niet verstandig zijn om de huidige hulp te stoppen, of om met stoppen te dreigen... De 
CAD'ss hebben niet alleen een eigen beleidsruimte maar ook een eigen verantwoordelijkheid.114 

Dee vereniging van CAD's adviseert om voor gokverslaving alternatieve geldbronnen aan te bo-
ren,, bijvoorbeeld de ministeries van EZ en van Justitie, de gemeenten of de kansspelonder-
nemingen. . 

Inn juli 1989 laat het ministerie van WVC de vereniging voor CAD's in een 'brandbrief 
wetenn dat de CAD's onmiddelijk met de opvang van gokverslaafden moeten stoppen, anders 
gaatt de geldkraan dicht.115 De CAD's hebben zich toe te leggen op alcohol- en drugsverslaaf-
den.. Een complicerende omstandigheid, waardoor het ministerie van WVC neigt tot een afwij-
zendee houding, is dat de regering eind jaren tachtig streeft naar een decentralisering van de 
verslavingszorgg naar gemeentelijk niveau. Vooruitlopend daarop ontwerpen de ambtenaren 
vann WVC een 'tijdelijke financieringsregeling'. Maar de terughoudendheid is toch vooral inge-
gevenn door 'principiële en inhoudelijke overwegingen', benadrukt de Staatssecretaris van 
WVCC in een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer.116 In 1990 dringt de Tweede Kamer bij de 
besprekingg van het kansspelbeleid en bij de begrotingsbehandeling van WVC aan op een be-
teree zorg voor gokverslaafden. Maar de staatssecretaris vindt dat ervoor moet worden gewaakt 
'uitt de hand gelopen financiële problemen van gokkers te etiketteren als een medisch en maat-
schappelijkk probleem'. Hij maakt bezwaar tegen het 'automatisme dat de verslavingszorg alle 
hulpp moet gaan bieden'. Alleen wanneer aan gokproblemen een 'gecompliceerde comorbiditeit 
mett dominerende verslavingsaspecten' ten grondslag ligt zouden de CAD's een taak kunnen 
hebben.. Deze reserve neemt niet weg dat veel CAD's hulp blijven bieden aan mensen met in 
hoofdzaakk gokproblemen. De Jellinek-kliniek keert zich expliciet tegen het ministeriële behan-
delingsverbodd en noemt dit 'bizar1.117 In de jaarverslagen over 1989 en 1990 spreekt deze 
vooraanstaandee verslavingsinstelling over een 'zorgwekkende toename' van gokverslaafden. 

114.. Nederlands e Verenigin g CAO's (NVC), Notitie  gokverslaving,  20 decembe r 1988. 
115.. 'Gokverslaafde n weer in 1 verdomhoekje' , Nieuws  van de Dag, 7 jul i 1989. 
116.. Staatssecretari s Simon s van WVC, Brie f van 17 decembe r 1990, Handelingen  Tweede Kamer,  1990-1991, 
21.800,, XVI, nr.68. 
117.. Nieuws  van de Dag, 25 jul i 1990. 
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Pass in 1992 wordt gokverslaving officieel in het landelijke verslavingsbeleid opgenomen. Ge-
meentenn krijgen de bevoegdheid om een deel van het geld voor de verslavingszorg aan gok-
verslavingg te besteden.118 

Eenn andere bijdrage aan de maatschappelijke onderkenning van gokverslaving levert 
dee RvC. Deze raad geeft in 1985 opdracht aan de universiteit van Utrecht tot een verkennend 
onderzoekk naar kansspelen en gokverslaving in Nederland.119 Aanleiding zijn niet enkel Neder-
landsee berichten over gokverslaving maar is vooral de grote aandacht die Amerikaanse en 
Britsee congressen over kansspelen aan gokverslaving besteden. Van betekenis is bovendien 
datt het legale casinowezen rond die tijd, door de legitimeringscrisis van het beleid, behoefte 
heeftt aan criteria om zich van illegale casino's en van de particuliere speelautomatenhandel te 
onderscheiden.. Het onderzoek van de Utrechtse universiteit bestaat uit een literatuurstudie in 
combinatiee met een telefonische enquête. Tevens maken de onderzoekers een inventarisatie 
vann gokverslaafden bij de CAD's. Hoewel dit onderzoek slechts een vaag en weinig veront-
rustendd beeld van kansspelen in Nederland geeft is het wel van groot belang. Via het rapport 
KansspelenKansspelen als riskante gewoonte (1988) vindt de internationale veldtheorie van gokverslaving 
ingangg in Nederland. In dit rapport spreken de onderzoekers over een recreatieve activiteit die 
aanleidingg kan geven tot 'probleemgokken', vatten zij de drie stappen in het proces van gok-
verslavingg samen en voeren zij het onderscheid door tussen 'riskante' en 'niet-riskante' kans-
spelenn aan de hand van het in Amerika gangbare long odd en short odd criterium (de tijd tus-
senn inzet en uitkering). De in dit rapport gegeven begripsomschrijvingen keren nadien in vele -
rapportenn en beleidsnota's weer. De definities raken onder meer verspreid via een in 1988 
doorr de RvC georganiseerd congres over gokverslaving.120 Daar bespreken wetenschappers, 
beleidsmakers,, hulpverleners en exploitanten de verslavingsproblematiek voor het eerst ge-
zamenlijk.. Daarnaast wijdt het Tijdschrift voor Alcohol en Drugs in 1988 een themanummer 
aann gokverslaving, en verschijnt over dit onderwerp een overzichtsartikel (1989) in Justitiële 
Veri<enningen.™ Veri<enningen.™ 

Inn hetzelfde jaar verschijnt Gokkende mensen (1988), een verhandeling over de inter-
nationalee kennis op het gebied van kansspelen door de oudhoogleraar sociologie G. Kuiper.122 

Hoewell Kuipers verhandeling niet is ingegeven door het actuele vraagstuk van gokverslaving 
maarr door een enigszins verlate emancipatiegedachte achter kansspelen - Kuiper heeft een 
gereformeerdee achtergrond en wil het spelkarakter afzetten tegen het gokelement - komt ook 
hij,, min of meer tegen wil en dank, terecht bij de literatuur over gokverslaving. Verder verschij-
nen,, naast de genoemde wetenschappelijke publicaties, In de ban van het gokmonster (1988) 
vann Leon Zoeteman en De mafia in Amsterdam (1988) van Bart Middelburg. Beide boeken zijn 
gebaseerdd op achtergrondjournalistiek over de Nederlandse kansspelindustrie, en voeren gok-
verslavingg op als een miskend probleem. 

118.. 'Nota verslavingsproblematiek', Handelingen Tweede Kamer, 1991-1992, 22.684, nr.2, 26-27. 
119.. Hermkense.a. (1988). 
120.. Het congres vindt plaats op 24 juni 1988. Op dit congres worden globale aanbevelingen gegeven voor het 
kansspelbeleid,, waaronder 'preventie van gokverslaving'. De RVC voegt deze aanbevelingen als bijlage bij het ad-
viess Normeren en tolereren uit 1988. 
121.. 'Themanummer gokverslaving', Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope stoffen, 1988, nr.5-6; 
I.. Kok, P. Hermkens, 'Probleemgokken en criminaliteit. Een overzicht van de literatuur", Justitiële Verkenningen, 
1989,, nr.5,67-86. 
122.122. G. Kuiper, Gokkende mensen. Een sociaal-wetenschappelijke monografie, Wolters-Noordhof, Groningen, 1988. 
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Rondomm deze publicaties ontstaat veel secundaire publiciteit in dag- en weekbladen en 
opp radio en televisie. De hoofdbestanddelen van de veldtheorie over gokverslaving worden 
snell gemeengoed.123 De betrekkelijk coherente studies sluiten aan bij de alarmerende berich-
tenn uit de hulpverlening en maken de fragmentarische en verwarrende verhalen van gokver-
slaafdenn begrijpelijk. De wetenschappelijke erkenning van gokverslaving versterkt dit, ook at 
baserenn de wetenschappers zich voornamelijk op abstracte redeneringen en op buitenlandse 
kennis.. Tegelijk met de onrust over gokverslaving neemt het begrip voor gokverslaving en het 
beseff dat er iets aan te doen valt toe. 

Dee biecht 
Eenn indringende bijdrage aan de popularisering en verspreiding van de veldtheorie over gok-
verslavingg levert in 1988 Rondom Tien (NCRV), een toonaangevend praatprogramma vol van 
emotionelee ontboezemingen en vermaningen over eigentijds psychisch leed.124 Dit genre, waar 
OprahOprah Winfrey, die in haar show gokverslaving eveneens behandelt, internationaal de bekend-
stee vertegenwoordigster van is, is uiterst effectief voor de verspreiding van kennis over gokver-
slaving.1255 Dat komt doordat deze programmatuur niet is gebaseerd op het journalistieke con-
ceptt van een informatief en gelijkwaardig 'gesprek', waarin de waarheid moet worden ontdekt 
enn de informant centraal staat. Eerder wordt, omgekeerd, het stichtende concept van de 
'biecht'' gehanteerd, wat leidt tot een soort showproces. 

Inn een strakke regie maakt de praatshow een welomschreven boodschap, in dit geval 
dee veldtheorie van gokverslaving, verteerbaar en hanteerbaar. De gespreksdeelnemers, een 
gevarieerdd maar overzichtelijk en zorgvuldig geselecteerd gezelschap van daders, slachtoffers 
enn deskundigen, bevestigen en verlevendigen de boodschap aan de hand van dwingende 
vragen.. De gespreksleider staat centraal en vraagt voortdurend 'naar de bekende weg'. In de 
bewustee uitzending van Rondon Tien vraagt de gespreksleider bijvoorbeeld aan een met pruik, 
snorr en een vervormde stem geanonimiseerde gokker of gokverslaafden zich 'schamen'; 
vraagtt hij aan een moeder, die lange tijd gokverslaving voor onmogelijk hield, of de sympto-
menn bij haar zoon gemakkelijk te herkennen waren; en vraagt hij, om de getrapte ontwikkeling 
aann te geven, aan gokverslaafden op welke (onschuldige) manier zij met het gokken in aanra-
kingg kwamen, welke (ernstige) gevolgen het gokken voor hen had, hoe (manipulerend) zij hier 
vervolgenss mee omgingen, in welk stadium (van bekering) zij zich eigenlijk van hun verslaving 
bewustt werden, hoe zij weer van hun verslaving verlost werden en wie hen daarbij tot steun 
was.. Ter afsluiting komt Prof. Kuiper, de auteur van Gokkende mensen (1988), aan het woord. 
Aann hem de neutraliserende vraag waarom veel mensen ondanks het gevaar van gokversla-
vingg toch plezier aan kansspelen kunnen beleven. In de anonimiteit van het televisiekijken kan 

123.. Ik benadru k dit mechanism e omdat zowel spelers , beleidsmaker s als ondernemer s aan wie ik in interview s 
vraagg om hun opvattinge n over gokverslavin g te onderbouwen , zij in veel gevallen , aanvankelij k tot mijn ergernis , 
teruggrijpe nn op berichte n in de media en op de ook aan mij bekend e publicaties . Dit geld t zelfs voor ondernemer s en 
hulpverlener ss die vrijwe l dagelijk s met gokker s en gokverslaafde n in contac t komen . Hierdoo r krij g ik op een gegeve n 
momen tt  het gevoe l dat in mijn onderzoe k een zekere 'kortsluiting ' optreedt . 
124.. 'Gokverslaving' , Rondom  Tien,  NCRV, 29 novembe r 1988. 
125.. Oprah Winfre y wijd t een rondui t dramatisch e uitzendin g aan gokverslaving : er vind t bijkan s life  een zelfmoor d 
plaats .. Deze uitzendin g kent een nagenoe g identiek e opzet en draag t eenzelfd e boodscha p uit als het besproke n 
programm aa van Rondo m Tien. RTL 4 zendt deze afleverin g van The Oprah Winfre y show uit op 15 apri l 1994. 
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eenn ieder aan de hand van deze voorstelling de eigen mening vormen of toetsen. Kijkers die 
zichzelff in de problematiek herkennen kunnen na afloop, eveneens anoniem, een luisterend 
oorr vinden bij een telefonische hulpdienst. 

Veell programma's presenteren beschouwingen over gokverslaving op een met 
Rondomm Tien vergelijkbare manier in het keurslijf van de veldtheorie, zij het met verschillende 
accenten.. Daarop zijn nauwelijks uitzonderingen. Een uitzondering, of beter gezegd een mis-
luktee of slechts ten dele geslaagde publieke inkapseling in de veldtheorie, vindt in 1992 plaats 
inn een televisieuitzending van Tussen Barend en Van Dorp (RTL-4), een toonaangevende 
praatshoww over verwikkelingen in de sport.128 

Dee beroepsvoetballer Romano Sion is bereid over zijn gokverslaving te praten. Barend 
enn Van Dorp ondervragen Sion indringend en suggestief over zijn gokgedrag in lijn met de 
heersendee veldtheorie van verslaving. In eerste instantie antwoordt Sion naar verwachting. Hij 
beaamtt bijvoorbeeld 'gokverslaafd' te zijn en 'hulp nodig' te hebben. Maar in tweede instantie 
wijktt hij van het verwachtingspatroon af. Bij de interviewers ontstaat verwarring en ongeloof. 
Barendd en Van Dorp herhalen met nadruk vragen, om Sion gelegenheid te geven zijn vergis-
singg te herstellen. De ondervraging is onthullend omdat Sion de vooringenomenheid van de 
interviewerss manifest maakt en de schijnbare eenheid van de veldtheorie doorbreekt. Ik krijg 
dee indruk dat Barend en Van Dorp een begripvol gesprek willen voeren, terwijl Sion de uitzen-
dingg aan wil grijpen om zijn slechte reputatie - hij is publiekelijk beschimpt als 'drugs dealer*, 
'zwartt gespuis', 'bajesklant' en 'crimineel' - te zuiveren door spijt te betuigen en een verklaring 
voorr zijn gedrag te geven.127 

Aanleidingg tot het interview is het feit dat Sion, woonachtig in Amsterdam, regelmatig te 
laatt of niet op de trainingen van zijn club in Dordrecht verschijnt. Hij gaat per trein naar de trai-
ningen,, maar als hij onderweg naar het station tijd overheeft loopt hij vaak een speelhal bin-
nen.. In beslag genomen door een fruitautomaat mist hij nogal eens de trein. Tijdens het inter-
vieww ontstaat verwarring omdat Sion, wanneer de interviewers hier dieper op in willen gaan, 
plotselingg ontkent 'gokverslaafd' te zijn en zegt geen 'professionele hulp' nodig te hebben. Sion 
vindtt gokken leuk, zegt dat hij alleen 'te veel van het gokken houdt' en dat het 'te veel geld' 
kost.. Bij de voetbalclub heeft trouwens ook nooit iemand opmerkingen over zijn gokgedrag 
gemaaktt - er zijn zoveel voetballers die gokken. Zijn eigenlijke probleem zou het te veel aan 
vrijetijd,, de verveling en een gebrek aan alternatieven zijn. Een rol speelt bovendien dat Sion 
zichzelff over het algemeen 'te laconiek' vindt en dat de discipline en sfeer op de trainingen bij 
zijnn club 'zeer slecht' zijn. Hij is ervan overtuigd dat hij veel minder zou gokken als hij een 
vrouww en een eigen huis en meer vrienden om zich heen zou hebben. Barend en Van Dorp 
radenn Sion toch maar vaderlijk aan om 'hulp te zoeken'. En zij drukken hem op het hart van de 
'teringkasten'' af te blijven. 

6.66 Objectiverin g 

126.. Tussen Barend  en van Dorp,  RTL 4. De bewust e uitzendin g vind t plaats in 1992, maar de preciez e datum valt 
moeilij kk  te achterhalen . Mijn analys e is gebaseer d op een door de voetbalclu b Dordrech t 79 welwillen d ter beschik -
kingg gesteld e videoband . 
127.. Enkel e therapeute n die ik hierove r spreek krijge n een ander e indruk , zij vinde n dat Sion zijn gokproblee m ont -
kent . . 
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Opp de tweede fase in de problematisering van gokverslaving, waarin het probleem wordt on-
derkendd en er een standaardformulering gevonden wordt, volgt een derde fase waarin het 
probleem,, in de neutrale zin van het woord, wordt 'geëxploiteerd'. Er verschijnen publicaties 
diee niet zozeer het gevolg van concrete problemen zijn, alswel deze beogen op te sporen en 
zichtbaarr willen maken. Hiertoe zijn de voorlichtingsfolders Gokken & Gokverslaving (1990) 
vann het ministerie van EZ, Waag gerust een gokje maar zet jezelf niet op het spel (1990) van 
dee VAN en De risico's van het spel (1991) van Holland Casino te rekenen. De hulpverlening 
maaktt naast brochures ook, hoofdzakelijk voor de jeugd, voorlichtingsvideo's: Gokken... Weet 
watjewatje doet! (1992) van het NIAD; De andere kant van de tunnel (1995) van de Brabantse 
CAD's;; en Patatje met (1993) van de Humanistische omroepstichting. Laatstgenoemde video 
wordtt in twee afleveringen in 1994 en 1995 landelijk op de televisie uitgezonden in het jeugd-
programmaa YOY.128 Tevens verschijnen handboekjes die de veldtheorie en aanpak van gok-
verslavingg uitvoeriger toelichten: het zelfhulpboekje over gokverslaving Nu moet het lukken! 
(1988)) van H. Hermans; Ais de knikkers het spel bepalen (1993) van R. Kerssemakers; en 
GokverslavingGokverslaving (1995) onder redactie van T. de Vos. De auteurs zijn werkzaam in de versla-
vingszorg. . 

Inn de derde fase wordt systematisch nagegaan welke consequenties aan de onder-
kenningg van gokverslaving te verbinden zijn. Dat is niet alleen van toepassing op de organisa-
tiee van de hulpverlening maar ook op het kansspelbeleid. Ik heb in dit hoofdstuk reeds uitge-
legdd hoe kansspelorganisaties, gemeentelijke- en rijksoverheden en politieke partijen rekening 
gaann houden met gokverslaving. Vanuit de verslavingszorg brengt in 1994 bijvoorbeeld de 
NeVIVV (Nederlandse Vereniging van Instellingen voor de Verslavingszorg) een samenhangend 
adviess uit over het in Nederland te voeren kansspelbeleid.128 De NeVIV noemt de legalisering 
vann krasloten onverstandig en dringt vooral aan op het verminderen van het aantal fruitauto-
matenn en op het beperken van reclames voor kansspelen. Meer in het algemeen vragen diver-
see congressen en symposia aandacht voor de nieuwe problematiek van het gokken.130 Over 
dezee problematiek verschijnen bundelingen van beschouwingen en opsommende overzichten, 
mett name Gokken in drievoud (1994), Kansspelen onderzocht (1994) en Kansspelen herijkt 
(1996)) op initiatief van onderzoekers van de universiteit van Rotterdam.131 

6.6.16.6.1 Schattingen 
Omm eventueel te nemen maatregelen te verantwoorden en af te kunnen stemmen op de te be-
reikenn doelen, treedt in de derde fase (de roep om) nauwkeurige gegevens over de omvang 
vann de problematiek op de voorgrond. De economie van het probleem moet als het ware in 

128.. De afleveringe n 'Patatj e mef en 'Het verlore n spel ' zendt het jongemprogramm a YOY achtereenvolgen s uit op 
299 decembe r 1993 en 5 januar i 1994. 
129.. Nederlands e Verenigin g van Instellinge n voor Verslavingszor g (NeVTV), Kansspelmatigingsbeleid,  Utrecht , 
1994. . 
130.. Bijvoorbeel d het congre s Kansspelen  en kansspelverslaving  in  Nederland,  op 22 oktobe r 1992 georganiseer d 
doorr  het Nederland s Studi e Centrum . 
131.. A. van 1 Veer, H. Moerlan d en C. Fijnaut , Gokken  in  drievoud,  Gouda Quint , Arnhem , 1993; B. Polders . 
H.. Moerlan d en A. van t Veer (red.) , Kansspelen  onderzocht,  Gouda Quint , Arnhem , 1994; A. van t Veer en 
H.. Moerlan d (red.), Kansspelen  herijkt,  Goud a Quint , Arnhem , 1996. 
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kaartt worden gebracht. Bij de bespreking van de uitbreiding van de Sporttotalisator en de in-
voeringg van de Instantloterij dringt de Tweede Kamer hier nadrukkelijk op aan. Dit leidt tot twee 
uitvoerigee onderzoeken door de universiteit van Tilburg, een onderzoek naar de aard en om-
vangg van gokverslaving in Nederland, met het rapport Risico-analyse kansspelen (1993), en 
eenn onderzoek naar verwervingscriminaliteit in relatie tot gokken, met het rapport Gokversla-
vingving en criminaliteit (1995).132 Bij de voorbereiding, de opzet en uitvoering van beide onderzoe-
kenn ben ik nauw betrokken. In het verlengde hiervan worden evaluaties gemaakt van het 
Luckyy Ten en van de Instantloterij, achtereenvolgens eveneens door de universiteit van Tilburg 
enn door het Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO) in samenwerking met Bakkenist Mana-
gementt Consultants.133 

Inn de eerdere fasen van de problematisering van gokverslaving doen weliswaar al 
schattingenn de ronde, maar dat zijn wilde schattingen die ver uiteenlopen en onbetrouwbaar 
zijn.. Dit heeft niet zozeer te maken met de neiging om te manipuleren met de omvang van de 
problematiek,, alswel met het feit dat deze schattingen een andere kwalitatieve betekenis heb-
ben.. Ze zijn bedoeld om de aandacht op het probleem te vestigen, niet om specifieke ingrepen 
tee verantwoorden. 

Zoo doet vanaf 1985 het getal van 100 duizend 'excessieve gokkers' de ronde. Deze 
schattingg maakt W. Fonteijn in een van de eerste Nederlandse publicaties over de behandeling 
vann gokverslaving.134 Fonteijn baseert zich op een schattingscoëfficient (0,77 procent van de 
bevolking)) in een Amerikaans onderzoek uit 1978. Afgezien van de vraag of de Amerikaanse 
enn Nederlandse situatie wei vergelijkbaar zijn, is de achtergrond van deze coëfficiënt onduide-
lijkk en is deze niet bedoeld voor het aandeel gokverslaafden maar voor het aandeel mensen 
datt zeer regelmatig gokt. Bovendien past Fonteijn de coëfficiënt in Nederland niet helemaal 
goedd toe. Hij relativeert de schatting zelf: 'Voor Nederland zijn dergelijke cijfers niet bekend (...) 
Hett getal lijkt aan de hoge kant en de juistheid ervan is moeilijk na te gaan.' 

Vanaff 1987 komt daarnaast het getal van 140 duizend 'probleemgokkers' in omloop. 
Ditt getal is afkomstig uit het rapport over gokverslaafden van de Jellinek-kliniek.135 Maar dit 
rapportt geeft geen onderbouwing van de schatting. De onderzoekster spreekt van een 'voor-
zichtigee schatting'. Het zou gaan om 'mensen die meer geld aan gokken uitgeven dan zij zich 
kunnenn veroorloven'. Dit is een ruimere categorie dan die van de 'verslaafden', die het rapport 
omschrijftt als '(...) zij die er niet zonder kunnen, ervan afhankelijk zijn en het niet meer onder 
controlee hebben'. 

Vanaff 1988 voegen onderzoekers van de universiteit van Utrecht hier de veel lagere 
schattingg aan toe van tien tot twintig duizend excessieve gokkers. Deze schatting staat in het 
rapportt Kansspelen als riskante gewoonte (1988) en is gebaseerd op een inventarisatie van de 
aanmeldingenn van gokkers (1100 è 1200) in 1987 bij de CAD's. Naar analogie van schattingen 
bijj de hulpvraag van alcoholisten stellen de onderzoekers dat de hulpvraag voor gokkers zou 
liggenn tussen de 5 en 10 procent van het 'werkelijke aantal'. Ook in dit geval relativeren de on-

132.. Kingma (1993); M. van den Heuvel, J. van Kalmthout, Gokverslaving en criminaliteit in Nederland. Een verken-
nendenende studie naar de aard en omvang van aan gokken en gokverslaving gerelateerde criminaliteit, KUB, Til-
burg,, 1995. 
133.. M. van den Heuvel, J. van Kalmthout, Lucky 10 in Nederland, KUB, Tilburg, 1994; Ministerie van Justitie, De 
krasloterijkrasloterij in Nederland. Deelname, deelnemers, risico's en handhaving, uitgevoerd door IVO en Bakkenist, 1995. 
134.. W. Fonteijn, 'Over de behandeling van excessief gokken', Direktieve Therapie en Hypnose, 1985, nr.3. 
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derzoekerss de schatting. Het zou gaan om 'niet meer dan een indicatie'. Zij stellen ronduit dat 
'uitgaandee van wat bekend is over probleemgevallen bij de verschillende soorten kansspelen, 
err geen betrouwbare schattingg van het totaal aantal probleemgokkers mogelijk is'. 

Vanaff 1989 komt hier nog het getal van 75 duizend verslaafden aan fruitautomaten bij. 
Ditt getal staat in het rapport Gokken in Deventer en Nijmegen (1989).136 De schatting is ditmaal 
gebaseerdd op een enquête onder een steekproef van mannen tussen de 15 en 35 jaar in Nij-
megenn en Deventer. Als criterium voor 'excessief gokken' hanteren de onderzoekers 'een be-
stedingg van minstens 25 procent van het netto inkomen aan fruitautomaten'. Enkele spelers 
gevenn aan een dergelijk hoog aandeel aan fruitautomaten te spenderen. In dit geval relativeren 
dee onderzoekers hun schatting niet. Maar nog los van de vraagtekens die bij de steekproef 
gesteldd kunnen worden, moet worden betwijfeld of de beoordeling door spelers van hun be-
stedingenn aan het gokken wel een betrouwbaar criterium oplevert, en of de generalisatie van 
dee kleine steekproef naar Nederland als geheel wel verantwoord is.137 

Bijj al deze schattingen teken ik aan dat het noemen van een exact richtgetal een veel 
groteree precisie suggereert dan wetenschappelijk verantwoord is. De marges zijn waarschijnlijk 
zelfss zo groot dat de getallen hun betekenis verliezen. Niettemin herhalen de media en be-
leidsmakerss de schattingen vaak met grote stelligheid, met weglating van de eventuele nuan-
ceringenn van onderzoekers. Een woordvoerder van de NeVIV spreekt in 1991 in het actualitei-
tenprogrammaa Televizier (AVRO) bijvoorbeeld over 300 duizend gokverslaafden.138 En in Als 
dede knikkers het spel bepalen (1993), een boekje met 'heldere en duidelijke informatie over 
gokkenn en gokverslaving' van de Jellinek-kliniek, stelt Kerssemakers zonder meer dat weten-
schappelijkk onderzoek uitwijst dat er in Nederland 200 duizend probleemgokkers zijn.138 

Inn de fase waarin ramingen van de gokproblematiek centraal staan krijgen controversen over 
dee getallen scherpe kanten. Besluiten worden daarvan afhankelijk en er wordt een gewicht 
meee toegekend aan de belangen van ambtenaren, ondernemers en hulpverleners. Dat blijkt 
duidelijkk uit de gang van zaken rond de eerste studies. Zo komt de door mij op verzoek van het 
ministeriee van WVC gemaakte schatting in Risico-analyse kansspelen (1993) uit op minstens 
300 duizend gokverslaafden. Omdat zij deze schatting veel te laag vinden proberen beleidsme-
dewerkerss van de NeVIV direct, op basis van het persbericht, het onderzoek in de Volkskrant 
tee diskwalificeren.140 Volgens hen zou uit ander en beter (niet genoemd) onderzoek blijken dat 
err 140 tot 200 duizend gokverslaafden zijn. De diskwalificerende reactie is mede ingegeven 

135.. Prins (1987). 
136.. B.P.M. Janssens , P. Onessen , J. Overbekking , Gokken  in  Deventer  en Nijmegen.  Onderzoek  naar  omvang, 
aardaard  en ontwikkeling  van gokgedrag  uitgevoerd  in  opdracht  van de gemeenten  Deventer  en Nijmegen,  Deven-
ter/Nijmegen ,, 1989. 
137.. In een onderzoe k in opdrach t van de VAN naar het onderschei d tusse n 'probleemspelers ' en 'recreatiev e spe-
lers ''  van Kok e.a. (1991), probere n de onderzoeker s een indru k te krijge n van het aandeel van het netto-inkome n dat 
speler ss aan het gokke n besteden . De onderzoeker s concluderen : Veel speler s weten niet precie s wat zij verspele n 
enn sommige n weten ook niet wat hun netto inkome n is' . 
138.. 'Het gokconvenan t van Breda' , Televizier,  AVRO, 12 decembe r 1991. 
139.. R. Kerssemakers , Als  de knikkers  net  spel  bepalen.  Over  gokken  en gokverslaving,  De Brink , Amsterdam , 
1993,, 51. 
140.. R. Bovens , A de Vos, 'Krasloteri j zal gokverslavin g doen toenemen' , de Volkskrant,  5 novembe r 1993; 
S.. Kingma , 'Hetze tegen kraslo t is weini g geloofwaardig' , de Volkskrant,  12 novembe r 1993. 
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doorr de omstandigheid dat de opdracht tot de schatting niet voortkomt uit de verslavingszorg 
maarr uit het sportbeleid van het ministerie van WVC. Dit ministerie behartigt naast de belan-
genn van de verslavingszorg tevens de aan het verslavingsbeleid tegenstrijdige belangen van 
dee SNS. WVC wil de Eerste Kamer voor het debat over de Instantloterij, waar de verslavings-
zorgg op tegen is, met het rapport informeren over gokverslaving. Daarnaast doorkruist het mi-
nisteriee van WVC met haar onderzoeksopdracht het beleid van het ministerie van Justitie, dat 
eveneenss de omvang van de gokproblematiek wil onderzoeken en erop uit is om de groei van 
kansspelenn aan banden te leggen. Zowel functionarissen uit de verslavingszorg als ambtena-
renn van het ministerie van Justitie vinden mijn onderzoek verdacht - zij schromen niet om de 
onderzoekerr bij gelegenheid te betichten van 'partijdigheid', 'oplichting', 'corruptie', 'manipula-
tie'' en dirty research. Zij grijpen de eerste gelegenheid aan om de schatting als 'onjuist' en 
'achterhaald'' terzijde te schuiven. Die gelegenheid doet zich begin 1994 voor op een speciaal 
overr dit onderwerp door de Jellinek-kliniek georganiseerd symposium, alwaar de verslavings-
deskundigee Prof. W. van den Brink, van het mede door het Jellinek gefinancierde instituut voor 
verslavingsonderzoekk (AIAR), de schatting uit Risico-analyse kansspelen (1993) (waarvan de 
auteurr natuurlijk niet voor het symposium is uitgenodigd) in twijfel trekt. Van den Brink stelt dat 
err zeker het dubbele aantal van 40 tot 60 duizend gokverslaafden moet zijn. Vanaf dat mo-
mentt is dit in alle beleidsrapporten het nieuwe richtgetal, ook in de regeringsnota Kansspelen 
herijktherijkt (1995). 

Alss Van den Brink en zijn collega's van het AIAR in 1995 uiteindelijk een commentaar 
opp Risico-analyse kansspelen (1993) publiceren, waarin zij stellen dat er 'nog geen goede 
schattingg van het aantal gokverslaafden is', blijkt hun wantrouwen, naast de ongebruikelijke 
doorr mij ontworpen meetmethode (waar zij verder niet op ingaan), in hoofdzaak gebaseerd te 
zijnn op het verschil tussen de omvang van de schatting en het aantal aanmelding van gokver-
slaafdenn bij hulpverlenende instellingen.141 Maar dit is een zwak argument. Ten eerste klopt de 
berekeningg niet. Van den Brink c.s. verkleinen het verschil tussen de schatting en de hulpvraag 
kunstmatigg met meer dan de helft door het laagst mogelijke getal uit Risico-analyse kansspe-
lenlen (20 in plaats van 30 duizend gokverslaafden) af te zetten tegen het hoogst mogelijke getal 
voorr de hulpvraag (8000 in plaats van 6000). Aldus stellen zij, door ook nog eens 'te veronder-
stellen'' dat de hulpvraag 'in werkelijkheid aanzienlijk hoger moet liggen', dat mijn schatting zou 
betekenenn dat 'meer dan 50 procent' van de probleemgokkers bij de hulpverlening terecht 
komt,, wat een ongeloofwaardig hoog percentage is. Volgens mij gaat het op basis van mijn 
schattingg voor 1993 echter hooguit om 20 procent. 

Tenn tweede is het argument zwak omdat Van den Brink c.s. geheel voorbijgaan aan 
hett feit dat het verband tussen de omvang van een bepaalde problematiek en de hulpvraag 
enormm kan variëren en afhankelijk is van de omstandigheden. Zo hanteren verslavingszorgin-
stellingenn voor drugs- en alcoholverslaafden achtereenvolgens de richtgetallen 20 duizend en 
3000 duizend; drugsverslaafden zouden voor een groot en de alcoholisten voor een klein deel 
bijj de hulpverlening terecht komen. Dit verschil in bereik verwondert niet omdat drugs veel 
meerr omstreden zijn dan alcohol, en de CAD's door het verstrekken van methadon recht-
streekss bij het druggebruik betrokken zijn. Voor de snelle stijging tussen 1990 en 1993 van de 
hulpvraagg voor gokverslaving bij de CAD's, van 2700 naar 5900 gevallen, kan een verklaring 

141.. W. van den Brink, M. Koeter, J. Derks en N. Poelijoe, 'Een gokje wagen of gewaagd gokken', Tijdschrift voor 
Alcohol,Alcohol, Drugs en andere Psychotrope stoffen, 1995,137-147. 
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wordenn gezocht in de relatieve laagdrempeligheid van de hulpverlening aan gokkers.142 Veel 
CAD'ss ontwikkelen aan het begin van de jaren negentig zogenaamde groepscursussen 'stop-
penn met gokken'.143 Jongeren met gokproblemen kunnen wekelijks klassikale voorlichting en 
begeleidingg krijgen om hun speelgedrag beter te leren beheersen. Alle aanmeldingen voor de-
zee in vergelijking met persoonlijkheids- of systeemtherapie laagdrempelige cursussen worden 
geregistreerdd als gokverslaafden. Deze cursussen, die de CAD's op veel manieren onder de 
aandachtt brengen, behandelen bovendien een nieuwe problematiek waar de media veel aan-
dachtt aan schenken. Het gaat bij deze behandeling in hoofdzaak om jongeren, die vaak door 
ouders,, jeugdverenigingen of de politie tot deelname worden gestimuleerd. Een bereik van 
200 procent of meer van de gokverslaafden door de hulpverlening, ergens tussen de alcohol en 
drugss in, is zo bezien niet onaannemelijk. 

6.6.26.6.2 Onderzoek 
Hoee valt het moeilijk bespreekbare, nauwelijks zichtbare en normatief beladen probleem van 
gokverslavingg objectief te meten? Dit is de belangrijkste vraag bij ieder onderzoek naar de om-
vangg van gokverslaving. Een objectieve meting is alleen mogelijk wanneer de onderzoekers 
expliciett een beoordelingsstandaard invoeren (wanneer is iemand gokverslaafd?). Dit levert 
hett eerste onderzoeksprobleem van de validiteit op. Maar de deelnemers aan het onderzoek 
kunnenn de neiging hebben om, gezien het normatieve karakter van deze beoordeling en hun 
emotionelee betrokkenheid bij dit onderwerp, tegenover het onderzoek een strategische hou-
dingg aan te nemen (hoe weten we of gokverslaafden niet selectief aan het onderzoek deelne-
menn en of de antwoorden eertijk zijn?). Dit levert het tweede onderzoeksprobleem van de re-
presentativiteitt en de betrouwbaarheid op. Bovendien, als de problematiek op een valide en 
betrouwbaree manier gemeten is, rest voor de gebruikers van het onderzoek nog de vraag hoe 
uitzonderlijkk de gokverslavingsproblematiek is (wat is de vergelijkingsstandaard?). Dit is het 
derdee onderzoeksprobleem van de significantie of relevantie. 

Inn Risico-analyse kansspelen (1993) heb ik geprobeerd om deze onderzoeksproble-
menn op te lossen door allereerst op basis van een nationale enquête de marktomvang en de 
deelnamee aan de hoofdvormen van kansspelen in Nederland in kaart te brengen. Tot op dat 
momentt bestaan hierover voor de verschillende kansspelen slechts onnauwkeurige, onvolledi-
gee of vage indrukken, waardoor de markten zich getalsmatig nauwelijks laten vergelijken. De-
zee eerste stap schept een vergelijkingskader, zodat de omvang van gokverslaving a) afgezet 
kann worden tegen de omvang van de totale deelname en b) de verschillende deelmarkten van 
loterijen,, bingo's, casino's en speelautomaten voor het verslavingsrisico ten op zichte van el-
kaarr te markeren zijn. Tegelijkertijd wordt een globale beoordelingsstandaard voor het versla-
vingsgevaarr ingevoerd, omdat een eerste indruk kan worden gegeven van de betrokkenheid 
bijj het spel, afgemeten aan de speekJuur, de frequenties, de bestedingen en de motieven. 

Vervolgenss heb ik een specifieke beoordelingsstandaard voor gokverslaving ingevoerd. 
Naastt de intensiteit van de betrokkenheid is die standaard in beginsel, afgaande op de in pa-

142.. Deze cijfer s over de behandelin g van gokverslaafde n geef t Nederlands e Verenigin g van CAD's (NVC), Lande-
lijklijk  Alcohol  en Drugs  Informatie Systeem  (LADIS). 
1433 . Zie T. de Vos, 'Hulpverlenin g en preventie' , in: H. Moerland , A. van 't Veer (red) , Gokken  op speelautomaten, 
Goudaa Quint , Arnhem , 1995,115-126. 
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ragraaff 6.5.1 besproken dimensies (zie figuur 6.1), te relateren aan de betekenis van het spel 
voorr de spelers en aan de afwijkende gevolgen van het spel voor de omgeving. Zoals ik in dit 
hoofdstukk in een soort 'relativiteitstheorie' van gokverslaving - de waardering voor het spel kan 
wordenn omgezet in verslaving en vice versa - heb betoogd, schuilt in het bestempelen van ie-
mandd tot de categorie van gokverslaafden per definitie een arbitrair en normatief element. De 
betekeniss van en gevoeligheid voor gokverslaving kan aanzienlijke variaties vertonen. In hoe-
verree rekening wordt gehouden met deze normatieve gevoeligheid van gokverslaving, daarop 
berustt het wezenlijke verschil tussen 'relativistische' en 'absolutistische' standaarden voor 
gokverslaving.. Een relativistische standaard is gebaseerd op het eigen oordeel van de betrok-
kenenn en maakt de omvang van gokverslaving afhankelijk van wat zij in een bepaalde situatie 
onderr gokverslaving verstaan. Een 'absolutistische' standaard is gebaseerd op de criteria van 
onderzoekerss en maakt gokverslaving tot een onveranderlijke grootheid. Om rekening met de 
normatievee variaties te kunnen houden heb ik gekozen voor een relativistische standaard. Het 
oordeell of zij gokverslaafd zijn heb ik daarbij niet overgelaten aan de spelers, omdat vaak 
wordtt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van gokverslaafden zelf, maar aan mensen uit hun 
naastee omgeving. Dit is een soort 'nominatie-methode': mensen wijzen elkaar aan als zijnde 
gokverslaafd. . 

Vann secundair belang bij de keuze voor deze aanpak is geweest de twijfel aan de vali-
diteitt van bestaande absolute maatstaven voor gokverslaving, met name de reeds genoemde 
SOGS-test.. Twijfel aan de validiteit van deze test, dus aan de vraag of deze test wel gokver-
slavingg meet, vloeit voort uit de gedachte dat zeer veel gokkers met in de SOQS genoemde 
probleemaspectenn te maken- krijgen - zoals 'meer verspelen dan men van plan was', 'verloren 
geldd proberen terug te winnen', 'het lenen van geld' en 'het negeren van andere verplichtin-
gen'' - zonder dat de meeste spelers deze problemen als indicatie voor verslaving beschouwen 
(terr vergelijking: te hard rijden of aangeschoten zijn overkomt veel automobilisten of drinkers, 
zonderr dat zij als verslaafd aan snelheid of alcohol beschouwd worden). Een bevestiging van 
dezee twijfel kan worden gezien in een Nederlands onderzoek uit 1991 onder automaatspelers, 
gerichtt op het onderscheid tussen 'probleemspelers' en 'recreatieve spelers'.144 In dat onder-
zoekk bleek slechts eenderde van de spelers die met de SOGS als probleemspeler gekwalifi-
ceerdd waren zichzelf als gokverslaafd te beschouwen. De afzonderlijke criteria zouden mijns 
inzienss eigenlijk niet als nominale eenheden moeten worden behandeld, waarin de eenheden 
bijj elkaar opgeteld worden zoals de SOGS doet, maar als continue eenheden, waarbij wordt 
gemetenn hoe regelmatig en vergaand bepaalde problemen zich voordoen. Belangrijk hierbij is 
tee beseffen dat de SOGS niet is ontwikkeld voor spelers in alledaagse omstandigheden maar 
voorr mensen die reeds als patiënt zijn opgenomen. The SOGS appears to be a valid, reliable 
screeningg instrument for the rapid screening of alcoholic, drug-dependent, and other patients 
forr pathological gambling', aldus de ontwerpers van deze test (mijn accentuering).145 Dat de 
problematiekk ernstig is staat bij patiënten min of meer op voorhand vast. Een verder probleem 
bijj de SOGS als schatter is bij hoeveel probleemeenheden gesproken kan worden van gokver-
slaving.. Onderzoekers hanteren hiervoor een SOGS-score van 3 of 4 of 5 eenheden en soms 
hoger.. Het zal duidelijk zijn dat de vrij arbitraire keuze van onderzoekers voor een drempel-
waardee de omvang van de schatting sterk beïnvloedt. 

144.. Kok e.a (1991). 
145.. Lesieur , Blum e (1987) 1186. 
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Zoalss door mij uitgevoerd leidt het nomineren in 1993 voor Nederland tot een coëffici-
ëntt van 0,26 procent voor de bevolking van tussen de 12 en 75 jaar. Dit levert als richtgetal 
300 duizend gokverslaafden op, in hoofdzaak te vinden bij speelautomaten (73 procent), casi-
no'ss (12 procent) en bingo's (12 procent). Deze schatting baseer ik op het aantal mensen van 
tussenn de 12 en 75 jaar dat in het eigen huishouden een gokverslaafde kent. Aan hen is te-
venss gevraagd aan welke spelvormen deze gokker verslaafd is, en of er op de een of andere 
manierr sprake is van sociale of financiële problemen; in eenderde van de gevallen blijkt dat 
laatstee niet het geval te zijn. 

Nuu zijn er bij deze werkwijze kanttekeningen te plaatsen, waardoor het gevonden getal 
opp grond van aannames gecorrigeerd kan worden. Zo zou men de schatting aan kunnen pas-
senn voor het aantal verslaafden dat de verslaving voor het eigen huishouden verborgen weet 
tee houden, en op grond daarvan met bijvoorbeeld een kwart kunnen verhogen tot 
388 duizend.146 Een belangrijker onzekerheid betreft de schatter zelf en vloeit voort uit de ma-
nierr waarop de omvang van. het huishouden is behandeld. In de door mij toegepaste vragen-
lijstt is namelijk onduidelijk in hoeverre de respondenten zichzelf meerekenen. Naast de eerder 
gepubliceerdee bezwaren tegen het onderzoek vinden Van den Brink c.s. hierin een volgend 
argumentt om deze methode af te wijzen in het rapport Een gokje wagen of gewaagd gokken 
(1996),, het verslag van hun onderzoek naar de omvang van gokverslaving in Amsterdam en 
Noord-Holland.147 7 

Dee onvolkomenheid voor de omvang van het huishouden ondermijnt de validiteit van 
dee nominatiemethode echter niet. Onvolkomenheden kunnen leiden tot correcties op de ge-
vondenn uitkomsten en, bij een volgend onderzoek, tot een verbetering van de vragenlijst. Voor 
19933 komt ik uit op 42 duizend gokverslaafden (een coefficient van 0,37 procent voor de 12 tot 
755 jarigen) als ik de respondenten helemaal niet meereken, en op 30 duizend (een coëfficiënt 
vann 0,26 procent) als ik de respondenten volledig meereken.146 Om aan de veilige kant te blij-
venn ga ik in dit boek voor 1993 uit van 42 duizend gokverslaafden, zoals ter zake in tabel 6.5 -
0,066 procent van de loterijspelers, 2,5 procent van de bingospelers, 1,3 procent van de casino-
spelerss en 3,8 procent van de automaatspelers.149 Ik veronderstel daarbij dat de respondenten 
eenn tamelijk lage drempel voor gokverslaving hanteren, aangezien zij aankruisen dat de ver-
slavingg in een flink aantal gevallen (nog) niet tot sociale of financiële problemen heeft geleid. 

Dee negatieve bejegening van Risico-analyse kansspelen (1993) kan, naast de voor 

146.. In het onderzoe k naar het onderschei d tusse n probleemspeler s en recreatiev e speler s van Kok e.a. (1991) zegt 
eenn kwar t van de probleemspeler s dat hun famili e niet weet dat zij spelen . 
147.. M.W.J. Koeter , W. van den Brink , A. Niewijk , Een gokje  wagen  of  gewaagd  gokken.  Een onderzoek  naar  deel-
namename  aan kansspelen  en gokverslaving  in  Amsterdam  en Noord-Holland,  Twee delen , AJAR, Amsterdam , 1996, deel 
1,24/4041. . 
148.. Het getal 42.000 is de uitkoms t van de volgend e berekening : het aantal gerapporteerd e gokverslaafde n minu s 
hett  aantal dat betrekkin g heeft op een enkelvoudi g huishoude n (60 - 5 = 55), gedeel d door de gemiddeld e omvan g 
vann de huishouden s minu s de responden t (2,9 -1 = 1,9), gedeel d door het total e aantal respondente n (7.840); het 
resultaa tt  vermenigvuldi g ik vervolgen s met de bevolkinsomvan g van 11,3 miljoe n inwoner s van tusse n de 12 en 
755 jaar. 

149.. Bij deze getalle n ga ik uit van 5,3 miljoe n loterijspelers , 800 duizen d automaatspelers , 400 duizen d casinobe -
zoeker ss en 200 duizen d bingospelers , in combinati e met het gegeve n dat 73 procen t van de gokverslaafde n op au-
tomate nn speelt , 12 procen t het casin o bezoekt , eveneen s 12 procen t bing o speel t en 8 procen t aan loterije n deel -
neemt .. Deze getalle n geef t Kingm a 1993. 
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sommigenn kennelijk bedreigend lage schatting, worden toegeschreven aan de uitgesproken 
voorkeurr van veel ambtenaren en onderzoekers voor absolutistische schattingsprocedures.150 

Datt is zeker het geval in Een gokje wagen of gewaagd gokken (1996) van Van den Brink c.s.151 

Dee onderzoekers spreken ondubbelzinnig hun voorkeur uit voor de DSM-III definitie van gok-
verslavingg en een meting met de SOGS. Aan de SOGS schrijven zij in het eerste deel van hun 
rapportagee 'uitstekende psychometrische kwaliteiten' toe - zij gaan voorbij aan de zojuist door 
mijj bij de validiteit van de SOGS geplaatste kanttekeningen; slechts op statistische gronden 
zouu volgens de onderzoekers bij de SOGS sprake kunnen zijn van een 'lichte overschatting'. 
Mett de SOGS komen de onderzoekers tot een coëfficiënt van 1,6 procent gokverslaafden in 
dee bevolking tussen 12 en 35 jaar van Amsterdam en Noord-Holland, hetgeen voor Nederland 
alsals geheel neer zou komen op een raming van minstens 70 duizend en hoogstens 100 dui-
zendd gokverslaafden. Maar deze laatste getallen noemen Van den Brink c.s. niet, in het twee-
dee deel van hun rapport waarin zij de extrapolatie maken. Dat komt doordat zij een aantal res-
pondentenn met een relatief hoge SOGS-score nog aanvullende vragenlijsten in hebben laten 
vullen,, waaronder de sectie over het 'pathologisch gokken' van het Composite International 
DiagnosticDiagnostic Interview (CIDI). Het CIDI is net als de SOGS gebaseerd op DSM-III criteria maar 
meett deze op een uitvoeriger en nauwkeuriger wijze. Dan blijken de onderzoekers ten on-
rechtee een aanzienlijk aandeel van de respondenten op grond van de SOGS tot gokverslaafd 
inn de zin van DSM-III gekwalificeerd te hebben. Zij stellen vervolgens hun schatting met bijna 
dee helft (!) naar beneden toe bij: de coëfficiënt van 1,6 procent voor de 12 tot 35 jarigen in Am-
sterdamm en Noord-Holland wordt 0,9 procent. Dan komen zij uit op minstens 50 en hoogstens 
655 duizend gokverslaafden voor Nederland als geheel. En dat sluit, wat de onderzoekers zelf 
niett nalaten op te merken, goed aan bij de raming van 40 tot 60 duizend die zij voorafgaand 
aann hun onderzoek in hun kritiek op Risico-analyse kansspelen (1993) al naar voren brachten. 

Bijj dit jongleren met getallen gaat het mij er niet alleen om het nomineren te verdedigen 
alss een eenvoudige manier om een prevalentieschatting te maken, onder verwijzing naar de 
geblekenn gebreken van alternatieven en het bij nader inzien niet al te grote verschil met schat-
tingenn op basis van de SOGS - de verschillen zijn in ieder geval niet zodanig dat zij aanleiding 
zoudenn kunnen geven tot verschillende beleidsmaatregelen. Met enige goede wil kan men de 
ramingenn zelfs samen laten vallen, door enerzijds de nominatieschatting van 42 duizend iets 
verderr op te hogen voor verborgen gokgedrag, en door anderzijds de SOGS-schatting, zoals 
doorr Van den Brink c.s. reeds teruggebracht tot minimaal 50 duizend, nog iets verder naar be-
nedenn toe bij te stellen. Dat laatste is niet onverantwoord wanneer de onderzoekers een iets 
hogeree drempelwaarde bij de SOGS zouden gaan hanteren en wanneer zij er niet zonder 
meerr vanuit zouden gaan dat Amsterdam, waarop de steekproef grotendeels is gebaseerd, 
representatieff voor Nederland is. 

Maarr een dergelijk compromis zou misleidend en verhullend zijn. We nemen dan impli-
ciett aan dat de beide beschreven methoden hetzelfde gokverschijnsel meten. Deze aanname 

150.. Dit is enigszin s merkwaardi g omdat ik in persoonlijk e gesprekke n heb gemerk t dat deze beleidsmaker s en on-
derzoeker ss de nadelen van een absolutistisch e en de voordele n van een relativistisch e benaderin g wel degelij k in-
zien.. Dat zij desondank s de voorkeu r geven aan een absolutistisch e invalshoek , zou te maken kunne n hebben met 
hett  feit dat zij hierdoo r zelf geen interpretati e of keuze hoeven te maken en daar dus ook niet verantwoordelij k voor 
gestel dd kunne n worden . De conclusie s en het beleid volge n immer s 'logisch ' voor t uit het onderzoek . 
151.. Koetere.a . (1996). 
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slui tt  wel aan bij de absolutistisch e invalshoek , wat tot uitin g kom t in kwalificatie s als - in het 
rappor tt  van Van den Brin k c.s . is daar herhaaldelij k sprak e van - 'het werkelijk e aantal' , 'de 
écht ee verslaafden' , 'de eigenlijk e waarde ' en de 'best e methode' , maar staa t haaks op de rela-
tivistisch ee benadering . Daarin word t ervan uitgegaa n dat verschillend e methode n verschillend e 
verschijnsele nn meten en dat , sterke r geformuleerd , de gevonde n gokverslavin g het resultaa t 
vann de method e is: uiteindelij k is de omvan g van gokverslavin g niet meer of minde r dan een 
wetenschappelijk ee constructie . Het enig e dat onderzoeker s zich af zoude n moete n vrage n is in 
hoeverr ee de toegepast e method e het verlangd e criteriu m benadert , en niet in hoeverr e de ge-
realiseerd ee schattin g aanslui t bij di e van een ander criterium . Bij de SOGS is het criteriu m op-
gebouw dd uit een verzamelin g (overigen s voo r de hand liggende ) gokproblemen , zoals geab-
straheer dd doo r enkel e vooraanstaand e Amerikaans e psychiater s en geoperationaliseer d doo r 
onderzoekers .. Bij het nominere n gaat het om iets anders , om de ervaringe n en het oordee l 
vann mense n die in hun naast e omgevin g met een gokke r te maken hebben . Wat wi l men we-
ten?? Waarin stel t de onderzoeke r het vertrouwen ? Daar hang t de voorkeu r voo r de ene of de 
ander ee method e vanaf . We moete n er, kortom , voo r waken met het berekene n van objectiev e 
getalle nn voo r gokverslavin g - wat op zichzel f nutti g kan zijn - niet tegelijkertij d te gaan gelove n 
datt  gokverslavin g een objectie f verschijnse l is. Dat is de werel d op de kop zetten . 

Inn de derd e fase van de verzelfstandigin g van de gokproblematie k word t dus geprobeer d om 
mett  behul p van wetenschappelij k onderzoe k gokverslavin g tot een objectief  meetbaa r ver -
schijnse ll  te maken . Net als bij het vaststelle n van de behendigheidsstatu s van kansspelen , dat 
evenzee rr  gepaar d gaat met arbitrair e keuzes en wiskundig e en juridisch e scherpslijperij , heeft 
dee abracadabr a van de prevalentieschattinge n ingrijpend e gevolge n voo r de constructi e van 
dee kansspelsecto r en is daaro m van sociologisc h belang . Want omda t gokverslavin g op een 
gegeve nn momen t tot een verzamelin g hard e feite n wordt , stel t de regerin g paal en perk aan de 
uitbreidin gg en groe i van kansspelen . En omda t word t vastgestel d dat speelautomate n de 
grootst ee boosdoener s zijn , worde n deze teruggedrongen . 

Dee ontwikkelin g van het wetenschappelij k onderzoe k is in deze fase nauw verweve n 
mett  het kansspelbeleid.  Omda t de belange n én de onzekerheidsmarge s groo t zijn roep t vrijwe l 
iederr  onderzoe k een tegenonderzoe k op. Dat is reeds het geva l bij het rappor t Kansspeten  als 
riskanteriskante  gewoonte  (1988) in opdrach t van de RvC. Naar aanleidin g hierva n geven de ALN , de 
Staatsloteri jj  en de SNS opdrach t tot het rappor t De Nederlandse  kansspelmarkt  (1989).152 In 
datt  rappor t gaan geleerde n in op de conceptuel e verwarrin g ron d gokverslavin g en de ver-
moedelijk ee overschattin g van het problee m in de media . Zij spreke n bovendie n een voo r de 
NILL bedreigend e opmerkin g uit het onderzoe k van de RvC tegen , namelij k dat de Instantloteri j 
eenn 'riskan t kansspel ' zou zijn . 

Hett  belei d bevorder t op deze manie r een sterk e toenam e van het onderzoe k naar 
kansspelen ,, wat niet automatisc h wi l zeggen dat ook de kwalitei t toeneemt . Omda t het onder -
zoekk nauw verweve n is met het belei d gaat dit onderzoe k gepaar d met wantrouwen , ver-
dachtmakingendachtmakingen  en manipulatie s waardoo r de emotie s hoo g op kunne n lopen . Fatsoensregel s 
verdwijne nn som s naar de achtergron d en in begeleidingscommissie s worde n som s wonderlijk e 

152.. W. Driehuis , J. Bunt , M. van Empel , J. van der Pligt , De Nederlandse  kansspelmarkt.  Feiten,  kansen  en bedrei-
gingen,gingen,  rappor t aan de Tweede Kamer in opdrach t van de ALN, de Staatsloteri j en de SNS, Amsterdam , 1989. 
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discussiess gevoerd en coalities gesmeed. Wetenschappers lopen het gevaar een speelbal in 
eenn explosief krachtenveld te worden. Rapporten worden al snel onderdeel van een rapporten-
strijd,, waarbij de kwaliteit juist sterk varieert en de waardering voor het rapport vaak weinig met 
dee kwaliteit te maken heeft. Zulke onderzoekssituaties laten weinig ruimte voor genuanceerde 
standpunten. . 

Inn de rapporten Risico-analyse kansspelen (1993) en Een gokje wagen of gewaagd 
gokkengokken (1996) proberen de onderzoekers serieus om aan de eisen van validiteit, betrouwbaar-
heidd en relevantie te voldoen. Maar er verschijnen ook onderzoeken die op de meest elemen-
tairee punten tekortschieten. Bij de evaluatie van het Lucky Ten brengen de onderzoekers te-
genn de achtergrond van Risico-analyse kansspelen (1993) bijvoorbeeld de deelname aan het 
spell in kaart.153 Daaruit krijgen zij de globale indruk dat het spel 'goed past bij de categorie van 
lotto'ss en loterijen'. Zij verzuimen echter om een spelspecifieke maatstaf aan te leggen, waar-
doorr zij tot de conclusie moeten komen dat - en daar is het onderzoek nu juist om begonnen -
'niett aan te geven is wat het effect van Lucky Ten is op de omvang van gokverslaving in Ne-
derland'. . 

Bijj de evaluatie van de Instantloterij is het wantrouwen in Risico-analyse kansspelen 
(1993)) kennelijk zo groot dat, om een enkel spel te kunnen evalueren, de hele Nederlandse 
kansspelmarktt met een grootschalige enquête opnieuw in kaart wordt gebracht, verrassend 
genoegg op een vrijwel identieke wijze en weinig verrassend met ongeveer dezelfde uitkom-
sten.1944 Mede daardoor en doordat het ministerie van Justitie voor dit onderzoek een grote va-
riëteitriëteit aan onderzoekers inschakelt, wordt het een bijzonder duur onderzoek. Anders dan de 
onderzoekerss van het Lucky Ten proberen de onderzoekers van de Instantloterij wel een be-
oordelingsstandaardd voor gokverslaving in te voeren. Zij geven duidelijk de voorkeur aan een 
absolutee maatstaf maar wijzen de DSM-III definitie van gokverslaving gek genoeg van de 
hand,, nota bene omdat die 'te verslavingsgeörienteerd' is en daarom niet geschikt voor de In-
stantloterijj zou zijn. De onderzoekers introduceren vervolgens nieuwe operationele definities. 
Zijj spreken van 'risicokrassers' voor mensen die in een maand minstens 25 loten hebben ge-
kochtt en voldoen aan een 'risico-indicator' óf een 'probleemindicator' (2 tot 4,1 procent van de 
deelnemers).. Deelnemers die een risico- én een probleemindicator hebben worden 'probleem-
krasser** genoemd (0,3 tot 0,7 procent van de deelnemers). De opgevoerde indicatoren lijken 
overigenss wel weer sterk op die uit DSM-III. Aan de gehanteerde definities kleeft de schijn dat 
dezee vooral het resultaat van een onderhandelingsproces in de begeleidingscommissie zijn. 
Hett criterium lijkt zo te zijn opgesteld dat de Instantloterij weliswaar als riskant spel betiteld kan 
wordenn maar niet ais zodanig riskant dat deze ter discussie kan komen te staan. Een tekortko-
mingg is verder dat de onderzoekers voor de krasloten geen vergelijkingsstandaard instellen, 
zodatt de gegeven percentages op allerlei manieren gebruikt kunnen worden. 

Verwervingscriminalitei t t 
Naastt de pogingen om gokverslaving zo exact mogelijk te meten wordt ook geprobeerd om de 
verwervingscriminaliteitt in verband met gokken te meten. De aandacht voor verwervingscrimi-
naliteitt vloeit gedeeltelijk voort uit en overlapt met de aandacht voor gokverslaving, maar heeft 
ookk een zelfstandige betekenis die de belangstelling voor gokverslaving aanwakkert. Maar 

153.. Van den Heuvel , Van Kalmthou t (1994). 
154.. Ministeri e van Justiti e (1995). 
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doo rr  de veel groter e en vanzelfsprekend e aandach t voo r gokverslaafde n zelf lijk t de onrus t 
overr  gokverslavin g bovena l ingegeve n doo r empathi e met verslaafden . Van een lager e ord e is 
waarschijnlij kk  het eigenbelan g van derde n die doo r de omgevingsschad e van gokverslaafde n 
getroffe nn kunne n worden . 

Uitt  diverse  bronnen , uit de ervaringe n en rapporte n van de hulpverlenin g en uit ver -
scheiden ee onderzoeke n naar gokverslaving , blijk t duidelij k dat veel gokverslaafde n aanzienlij -
kee schulde n maken en dat een aanta l van hen diefstalle n en fraud e pleeg t om de verslavin g te 
bekostigen .. Dit geld t overigen s voo r een minderhei d van de gokverslaafden , de indicatie s vari -
ërenn van een kwar t tot de helft . Het rappor t van de Jellinek-klinie k uit 1987 geef t de volgend e 
impressie : : 

Grotee delen van het salari s zijn jarenlan g vergokt , men heeft tientalle n keren geleend en terug -
betaald ,, famili e en vriende n hebben bedrage n kwijtgescholde n en gaten gedicht , diefsta l in hui -
selijk ee krin g heeft plaatsgevonde n zonder aangifte ; waardevoll e goedere n zijn verpan d of ver-
kocht ,, herfinancierin g van krediete n komt voor , chequevervaising , verduisterin g en diefstalletje s 
hebbenn frequen t plaatsgevonden ; enkelen hebben zich geprostitueerd , sommigen , met name 
roulettespelers ,, hebben in hun gokcarriër e al meer dan een miljoe n vergok t - de zaak en de ei-
genn woning. 155 

Maarr  de aard van het verban d tusse n het gokke n en de delicte n is niet altij d duidelijk , bena -
drukke nn de meest e onderzoekers . Diefstalle n kunnen , in plaat s van doo r het gokke n te zijn 
veroorzaakt ,, ook aanleidin g zijn om (meer ) te gaan gokken . Gokke n en criminalitei t kunne n 
bovendie nn een gemeenschappelijk e achtergron d hebben . Beid e maken dan deel uit van een 
'deviant ee levensstijl' . 

Eenn voorbeel d van een deviant e levensstij l bied t een onderzoe k uit 1988 naar 137 
'zwerfjongeren ''  (overwegen d jongen s waarva n een kwar t word t gereken d tot de etnisch e min -
derheden )) in de binnensta d van Amsterdam. 186 Het rappor t bevat een afzonderlijk e paragraa f 
overr  druggebrui k en gokke n - de zwerfjongere n heten ook wel 'risicojongeren' . Tweederd e van 
henn is vertrouw d met gokautomate n en een kwar t speel t daar minimaa l wekelijk s op . Een 
aanta ll  gebruik t de gokha l als ontmoetingsplaats . Zij hange n daar rond : 'de straat , coffeeshop s 
enn gokhalle n hebbe n een central e plaat s in het leven van zwerfjongeren ' - het kom t zelfs voo r 
datt  zij voo r de social e diens t een gokha l als thuisadre s opgeven . Enkel e geïnterviewde n noe-
menn zichzel f spontaa n 'gokverslaafd' . De onderzoeker s wille n niet stigmatisere n en spreke n 
overr  een 'geliefd e tijdspassering' . Er bestaa t binne n deze groe p zwerfjongere n een duidelij k 
verban dd tusse n gokke n en stelen . 

Aann de ander e kant kunne n gokker s vanui t een normal e levensstij l zeer geleidelij k aan 
mett  geld leren te manipuleren . In het versla g uit 1989 van het onderzoe k naar fruitautomate n 
inn Devente r en Nijmege n halen de onderzoeker s een spele r aan die hierove r vertelt : 

Ikk  vroeg geld voor nieuw e schoolboeke n en koch t tweedehandsboeken , en ik ging voor oma 
naarr  de winkel , stal zoveel mogelij k de boodschappe n en hield het boodschappengek J zelf. Ik 

155.. Prins (1987) 18. 
156.. D. Korf , H. Hoogenhout , Thuis  op straat.  Een verkennend  onderzoek  naar  zwerfjongeren  in  de binnenstad  van 
Amsterdam,Amsterdam,  Platfor m GGZ, Amsterdam , 1989. 
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voeldee me niet schuldig want ik had de schoolboeken gekocht en de boodschappen gedaan.157 

Verwervingscriminaliteitt om te gokken is in diverse berichten als probleem aan de orde ge-
steld.. De Volkskrant besteedt in 1990 in een serie over de motieven tot 'kleine criminaliteit' bij-
voorbeeldd een aflevering aan een 33 jarige gokverslaafde. Volgens zijn advocaat, die het gok-
kenn als verzachtende omstandigheid aanvoert, ligt het verband eenvoudig: 'Eerst is er het gok-
ken,, dan zijn er de schulden en als oplossing kiest verdachte steevast voor de roofoverval of 
dee afpersing'. Het bericht over een 'Zaanse jeugdbende', van 25 jongens die in 1991 worden 
aangehouden,, wekt de indruk van gemengde verbanden tussen criminaliteit en gokken.158 Vol-
genss de rechercheur zijn de meeste arrestanten geen verslaafden. 'Wel kwam vast te staan 
datt een deel van de verdachten "heel veel geld" in speelautomaten liet verdwijnen'. Het lee-
wendeell van de opbrengsten uit diefstallen en berovingen, die op vier ton worden geschat, is 
opgegaann aan gokken, zo wordt vermoed. Bij veel van de jongens zou het criminele gedrag 
volgenss de wijkagent uit verveling en bravoure verklaard moeten worden. Vijf van de jongens 
wordenn wél 'gokverslaafd' genoemd. 

Pijnlijkk is het bericht uit 1991 over de penningmeester van de Petrus-parochie in Lei-
den,, die vanaf 1986 in totaal 1,6 miljoen gulden van de kerkkas in het casino vergokte.158 In het 
casinoo probeerde hij de tekorten op de kerkbalans te zuiveren. In 1994 komt aan het licht dat 
eenn vennoot van een Haags notariskantoor geld uit bij het kantoor in beheer gegeven erfenis-
senn gebruikt voor 'privé-uitgaven', met name voor casinobezoek.160 Bij het kantoor is sprake 
vann een administratieve en boekhoudkundige chaos. In 1995 leiden gokschulden zelfs tot een 
brutee roofmoord.161 De afgelegde verklaringen zijn zo 'leugenachtig' dat de politie besluit 'ver-
derr te spitten in het leven van de verdachte'. Zodoende stuit de politie op een gokschuld. On-
verklaarbaree misdaden en ongeregeldheden kunnen met gokken in verband worden gebracht. 
Err is bijvoorbeeld wel gesuggereerd dat de spectaculaire bomaanslag in 1994 op de Amster-
damsee kunstenaar Rob Scholte in verband zou staan met gokschulden. 

Inn de voetballerij wordt de grote verdeeldheid en het gebrek aan discipline in 1994 bij 
dee voetclub Feyenoord toegeschreven aan goktwisten tussen spelers. En de KNVB stelt de 
Nederlandsee topscheidsrechter Dick Jol in 1995 op non-actief omdat hij, naar later blijkt ten on-
rechte,, wordt beticht van het gokken in illegale Haagse wedkantoren op de uitslagen van door 
hemzelff geleide voetbalwedstrijden.162 En de Nederlandse, in Engeland werkzame, doelman 
Hanss Segers wordt in 1996 samen met enkele collega's aangeklaagd. Hij zou zich hebben la-
tenn verleiden tot het manipuleren van wedstrijden in opdracht van een Maleisisch-lndonesisch 
goksyndicaat,, dat veel geld op een Zwitserse bankrekening van Segers stortte.163 

Zo'nn vrij willekeurige reeks van berichten wekt gemakkelijk de indruk dat kansspelen een 
nieuwee en voorname bron van criminaliteit zijn. De Rotterdamse hoofdcommissaris van politie 
trektt in zijn nieuwjaarstoespraak in 1992 bijvoorbeeld landelijk de aandacht met de waarschu-

157.. Janssen s e.a. (1989) 39. 
158.. Verveling , bravour e en honge r naar geld motieve n jeugdbende' , Enkhuizer  Courant,  30 maart 1991. 
159.. de Volkskrant,  7 mei 1992. 
160.. dia Volkskrant,  17 maart 1994. 
161.. 'Gokverslavin g leidd e tot dubbel e moord' , de Volkskrant,  11 mei 1995. 
162.. de Volkskrant,  29 februar i 1996. 
163.. de Volkskrant,  11 februar i 1997. 
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wingg dat gokverslaafden 'wel eens op even grote schaal zouden kunnen inbreken en stelen als 
voorr drugverslaafden wordt aangenomen'.164 De gemeentepolitie van Eindhoven spreekt mid-
denn 1992 eveneens publiekelijk haar verontrusting uit over de criminaliteit van gokverslaaf-
den.1055 Bij tien van de negentien in de eerste helft van dat jaar in Eindhoven voor overvallen en 
inbrakenn aangehouden verdachten zou gokken een rol spelen. Een veelvuldig aangehaalde 
onderzoeksmatigee aanwijzing voor het verband tussen gokken en criminaliteit is een rapport uit 
19911 over de motieven voor woninginbraken.166 Van de 106 voor dat rapport geïnterviewde ar-
restantenn blijkt een aanzienlijk deel verslaafd: 43 procent aan drugs, 23 procent aan gokken en 
188 procent aan alcohol. Maar uit het rapport valt niet op te maken in hoeverre de steekproef 
representatieff is en wat de onderzoekers onder gokverslaving verstaan. 

Inn het rapport Gokverslaving en criminaliteit in Nederland (1995) van de universiteit van 
Tilburgg vormen de motieven en het gokgedrag van arrestanten het uitgangspunt voor een lan-
delijkee schatting van het aandeel (kleine) vermogenscriminaliteit dat aan het gokken kan wor-
denn toegeschreven.167 Ongeveer 4 procent van de voor (winkeldiefstal en inbraak aangehou-
denn verdachten geeft gokken op als reden voor het delict. Omdat het vragenlijstje op een on-
gecontroleerdee manier en bij de overgrote meerderheid van arrestanten zelfs niet wordt afge-
nomenn (de respons is 14 procent) moeten de onderzoekers - die opmerken 'dat onderzoek 
doenn naar gokken en criminaliteit niet eenvoudig is' - de conclusie trekken dat helaas - en daar 
iss het onderzoek nu juist om begonnen - 'geen betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan 
overr de omvang van de aan gokken en gokverslaving gerelateerde criminaliteit'. Niettemin kan 
aann het betrekkelijk lage percentage waarschijnlijk wel een zekere geldigheid worden toege-
kendd en kan de gegeven 4 procent zelfs nog aan de hoge kant zijn, wanneer we ervan uitgaan 
datt het vragenlijstje selectief is afgenomen bij arrestanten van wie op voorhand werd vermoed 
datt het gokkers zouden kunnen zijn. In ieder geval blijkt uit een meting van mijzelf in 
Denn Bosch, waarbij het vragenlijstje wel gecontroleerd en bij de overgrote meerderheid is af-
genomenn (de respons is 86 procent), 2 è 3 procent met gokken verband te houden.166 Veruit 
dee meeste arrestanten geven de drugs of het levensonderhoud op als reden voor vermogens-
delicten,, wat niet wegneemt dat het gokken een aantoonbare bijdrage aan de criminaliteit le-
vert. . 

6.77 Verzelfstandigin g en vermarktin g 

Inn dit hoofdstuk heb ik de vermarkting van kansspelen besproken, de derde fase in de verzelf-
standigingg van de kansspelsector. Een marktgerichte en ondernemingsgewijze exploitatie van 
kansspelenn krijgt in deze fase een wettige grondslag. De vermarkting gaat samen met een 
sterkee volumegroei van de legale kansspelen en met een toename van de maatschappelijke 

164.. 'Criminalitei t gokverslaafd e baart politieto p grot e zorg' , de Volkskrant,  3 januar i 1992. 
165.. Eindhovens  dagblad,  23 jul i 1992. 

166.. Bureau Van Dijk . Van Soomere n en Partners , Woninginbraak.  Motieven  en werkwijzen  vanuit  daderperspectief, 
inn opdrach t van het landelij k Bureau Voorkomin g Misdrijven , Den Haag, 1991. 
167.. Van den Heuvel , Van Kalmthou t (1995). 
168.. S. Kingma , Evaluatie  van het  speelautomaten-convenant  van 's-Hertogenbosch,  Gemeent e 's-Hertogenbosch . 
1995. . 
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gevolgenn van kansspelen, onder meer door de opkomst van gokverslaving. Met de vermarkt-
ingg raakt het gokcomplex verweven met grote delen van de samenleving en neemt de invloed 
ervann toe. 

Hett vormkenmerk van de vermarkting is de groei van gokmarkten. Daarmee neemt ook 
dee concurrentie toe. In hun streven tot groei en winst dingen spelondememingen in onderlinge 
concurrentiee naar de gunsten van zoveel mogelijk consumenten, die zij trachten te verleiden 
tott hogere uitgaven aan kansspelen. Spelondememingen richten zich op de onderlinge con-
currentiee en nemen afstand van de regelgeving. Dat laten zij over aan de overheid, die als be-
hartigerr van het collectieve belang in toenemende mate optreedt als scheidsrechter in een veld 
vann vrije marktkrachten. Dit komt markant tot uiting in een verdere verzelfstandiging van de 
Staatsloterijj die, nadat deze in de context van het alibimodel een regulerende functie voor de 
ioterijmarktt heeft gekregen, nu wordt geprivatiseerd. Afzonderlijke ondernemingen proberen de 
regelss wel in hun voordeel te beïnvloeden. En wanneer er onduidelijke of onrechtvaardige situ-
atiess ontstaan roept dit verzet op of vindt gemeenschappelijk overleg plaats. In het proces van 
marktvormingg worden de specifieke marktsegmenten omschreven en de spelproducten ont-
wikkeldd die het object van exploitatie zijn. Maar ondernemingen zijn niet zonder meer in ieder 
kansspell geïnteresseerd. Zij zijn ook niet zonder meer op een versoepeling van de wettelijke 
voorschriftenn uit. Ondernemingen oriënteren zich op de regelgeving, op de concurrenten en op 
dee spetersmarkt om hun winst te optimaliseren. 

Hett inhoudelijk kenmerk van de vermarkting is de oriëntatie op de externe effecten van 
dee exploitatie van het speelplezier. Dat het plezier van de speler het uitgangspunt van de 
marktt is, daar bestaat in dit stadium geen verschil van mening meer over. Het speelplezier 
wordtt intern gelegitimeerd, een alibi is minder noodzakelijk. Maar in hoeverre mag het speel-
plezierr worden uitgebaat? Deze vraag maakt het begrip verslaving belangrijk. De oriëntatie op 
dee opbrengsten én op de verslaving is typerend voor het risicomodel. De beoordeling van het 
risicoo is de belangrijkste strategie om de exploitatie van het speelplezier te begrenzen, wat al 
snell blijkt bij de speelautomaten maar ook van toepassing wordt op de casino's en de loterijen. 
Datt er grenzen aan de groei zitten, daarvan raken alle partijen ondanks grote belangente-
genstellingenn overtuigd. Maar waar liggen de grenzen precies? En wat zijn uitingen van ver-
slaving?? Daar zijn de meningen over verdeeld en dat is onderwerp van onderhandeling en 
strijd.. Evenals voor de verstatelijking en de vermaatschappelijking geldt voor de vermarkting 
datt met de nieuwe vrijheden voor kansspelen tegelijkertijd de betekenis van kansspelen ver-
andert.. Het spel dat de markt tot uitkomst heeft, is niet gelijk aan het spel dat de markt tot inzet 
had. . 

Dezee omschrijving van een marktgerichte kansspelsector sluit nauw aan op een libe-
ralee ideologie en op veel standaardomschrijvingen van de economie in marktkundige en eco-
nomischee handboeken. Wat ik voor de speelautomaten, de casino's en de loterijen heb laten 
zien,, is dat een dergelijke standaard eerder het resultaat dan het uitgangspunt van de analyse 
moett zijn. Vanuit een liberale ideologie was men in de negentiende eeuw bijvoorbeeld zelfs 
nogg voor afschaffing van de Staatsloterij (zie paragraaf 4.2.1). De 'vrije markt' is een moeiza-
mee sociale constructie, die in het veld van de kansspelen eerder uitzondering dan regel is en 
diee voortdurend wordt bedreigd. 

Hett risicomodel tekent zich het eerst af in de speelautomatenbranche, door de op-
komstt van gokverslaving. Bij de casino's leidt de expansie van de markt tot deze hervorming. 



HETT RISICO 265 

Vervolgenss past de wetgever het risicomodel alleen al door de voorgenomen uitbreiding met 
nieuwee hybride speltypen, Lucky Ten en de Instantloterij, toe op de totalisators en loterijen. In 
dezee opeenvolging tekent zich een verzelfstandiging van het risicomodel af. Op al de genoem-
dee markten streven de exploitanten meer en meer naar een marktgerichte werkwijze, een ho-
gerr rendement en een versterking van de expressieve betekenis van kansspelen. Dit laatste 
doenn zij niet alleen door een verlevendiging en stijlvolle vormgeving van kansspelen, maar ook 
doorr uitingen van verslaving te weren. 

Dee opkomst van het risicomodel ondermijnt het alibimodel en daarmee de WOK van 
1964.. Aanvankelijk verantwoordt de wetgever de liberaliseringen en het antiverslavingsbeleid 
mett de alibi's van de WOK. De alibi's van de WOK worden echter steeds minder geloofwaar-
digg en blijken steeds vaker ontoereikend om de markt te beheersen. De marktbeheersing 
wordtt problematischer naarmate de wetgever marktwerking en concurrentie stap voor stap in 
nagenoegg de hele kansspelsector toelaat. Deze flexibilisering van het beleid leidt tot een legi-
timatiecrisis.. Dit komt doordat op hoofdlijnen de uitgangssituatie wezenlijk verandert. Er ont-
staatt een overvloedige markt en de opbrengsten en de spelers komen in het beleid centraal te 
staan.. De vraag is niet langer óf en waar, maar hoé en hoeveel er gegokt mag worden. De 
flexibiliseringg van het beleid en de legitimatiecrisis moeten we onderscheiden van de proble-
matiekk van de justitiële handhaving van de WOK, zoals bij de Piramidespelen, het gokken via 
Internett of de concurrentie van buitenlandse loterijen. In deze gevallen is de speldefinitie of het 
toezichtt onduidelijk maar staat de legitimiteit van de WOK niet ter discussie. 

Oppervlakkigg beschouwd kan de indruk ontstaan dat de kansspelmarkt weer de vrijhe-
denn geniet van voor de introductie van het verbodsmodel in de negentiende eeuw. Maar zoals 
ikk heb beargumenteerd is dat beslist niet het geval. In het proces van verzelfstandiging worden 
dee verhoudingen tussen het kansspel enerzijds en de overheid, het goede doel of de spelers 
anderzijdss omgekeerd. Anders dan op premoderne gokmarkten beheerst nu de overheid de 
markt,, is het goede doel afhankelijk van de loterij, en is de speler voor de bevrediging van 
speelbehoeftenn afhankelijk geworden van het spelaanbod. 

Dee verschuiving in de richting van het risicomodel valt deels te verklaren uit omge-
vingsinvloeden.. De tanende confessionele macht en het pragmatisme in de politiek, de ver-
scheidenheidd en vrijblijvendheid van een postmoderne cultuur, en het ongekend hoge niveau 
vann welvaart- en technologie, begunstigen de opkomst van een risicomodel op tal van terrei-
nen.. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het milieu, de gezondheidszorg of de bestaanszekerheid. 
Inn hoofdstuk 10 ga ik nader op deze context in. Maar de omstandigheden zijn op zichzelf een 
onvoldoendee voorwaarde voor het risicomodel, dat niet als vanzelf uit een gunstige voedings-
bodemm oprijst. 

Hett risicomodel vereist een nieuwe mentaliteit, een andere manier van kijken naar 
kansspelen.. Het getuigt van een creatieve daad van alle betrokkenen. De vermarkting gaat 
samenn met hervormingen van kansspelen en een verschuiving in de betekenisgeving. Om 
marktgroeii te bewerkstelligen vernieuwen ondernemers hun spelproducten met geavanceerde 
technieken,, en neemt de variëteit toe. In het oog springende facetten zijn de nieuwe architec-
tuurr van speelhallen, casino's en wedwinkeis en zijn de spectaculaire spelshows van loterijen. 
Maarr ook gokverslaving is een nieuw thema, dat ik ten dele heb verklaard uit de uitvinding van 
enn gevoeligheid voor gokverslaving zelf. Eerder al doen zich symptomen van gokverslaving 
voor,, maar deze worden niet als zodanig onderkend of niet relevant gevonden. Later, begin ja-
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renn negentig, verbinden beleidsmakers vrijwel alle maatregelen en gokuitwassen met versla-
ving.. Gokverslaving wordt tot een verzelfstandigde problematiek. Deze problematiek splitst 
zichh van de spelpraktijk af en manifesteert zich in een 'schaamtecultuur*, waarin een normatie-
vee en gevoelsmatige bovengrens van het speelplezier wordt aangegeven. 

Dee actieve betekenisgeving komt tot uiting in een verwetenschappelijking van de gok-
verslaving.. De wetenschappelijke theorievorming mondt uit in een min of meer uniforme veld-
theorie.. Gokverslaving wordt in de veldtheorie voorgesteld als de mogelijke uitkomst van een 
geleidelijkk leerproces, dat in principe iedereen door kan maken. In dit proces leren spelers 
eerstt het speelplezier kennen. In een volgende stap kunnen de (sociale en economische) 
kostenn voor dit speelplezier zo hoog oplopen dat spelers deze nauwelijks meer kunnen ver-
antwoorden.. Uiteindelijk kunnen spelers verstrikt raken in hun speelgedrag en wanhopig ra-
ken.. Bij de verzelfstandiging van de verslavingsproblematiek verspreiden belanghebbenden, 
dee gokverslaafden zelf, hulpverlenende instellingen en spelorganisaties de veldtheorie, terwijl 
zijj hier met de voorlichting over en behandeling van gokverslaving een zekere invulling aan 
geven.. Wetenschappers maken vervolgens het emotioneel gevoelige, moeilijk aanwijsbare en 
normatieff beladen verschijnsel van de gokverslaving objectief meetbaar, wat leidt tot contro-
versenn over schattingen naar de omvang van de problematiek. 

Zoalss ik in paragraaf 6.5 heb laten zien heeft de ogenschijnlijk eenvoudige veldtheorie van 
gokverslavingg een complexe achtergrond. Aan deze veldtheorie liggen, in het verlengde van 
dee eerder besproken verbeelding van het verslavingsprobleem (zie hoofdstuk 3), twee tegen-
strijdigee wetenschappelijke perspectieven ten grondslag. In het wetenschappelijk onderzoek 
naarr gokverslaving valt enerzijds een 'subculturele' en anderzijds een 'medische' stroming te 
herkennen.. Vanuit het subculturele perspectief worden gokexcessen beschouwd als de weer-
slagg van een instrumentele afhankelijkheid van kansspelen, terwijl in het medische perspectief 
gokexcessenn worden beschouwd als de weerslag van een geestelijke verslaving aan het 
speelplezier. . 

Hett begrip gokverslaving legt een verband tussen een bepaalde spelopvatting en de 
matee waarin spelers deze beheersen. Dat tegenstrijdige visies op gokverslaving veelal ver-
scholenn blijven achter een compromis, zoals in de veldtheorie van gokverslaving, versterkt al-
leenn maar het geloof in de juistheid van het verband tussen de beheersing van het spel en een 
spelopvatting.. We zijn ons er niet altijd meer van bewust met de bestrijding van gokverslaving 
tegelijkk een specifieke spelopvatting af te dwingen, namelijk die van het zuivere ptezierspel. 
Wantt beide perspectieven kunnen de verzelfstandiging van het speelplezier bevorderen, zij het 
vanuitt tegengestelde invalshoeken; vanuit het ene perspectief bewaken we als het ware de 
onderkantt van de speelnorm en vanuit het andere perspectief de bovenkant. De subculturele 
visiee dringt de instrumentele spelopvatting terug en brengt het expressieve spel naar voren. En 
dee medische visie bindt het expressieve spel aan een zekere maat, opdat het speelplezier niet 
overgaatt in gokverslaving. 

Spelondernemingenn bevorderen, in de onderlinge concurrentiestrijd soms onbedoeld, 
dee marktgroei en het risico op verslaving. De samenhang tussen de voor het risicomodel ken-
merkendee marktgroei en de toenemende relevantie van gokverslaving schuilt in het feit dat 
beidee kenmerken draaien om het zuivere spel. De marktgroei wordt mogelijk gemaakt voor zo-
verr het expressieve spel voorop staat, en afgeremd voor zover spelers en organisatoren dit 
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spell zelf niet meer kunnen beheersen. Gokverslaving is zo bezien de antistructuur van de eis 
tott zelfregulering. Deze eis maken gokverslaafden en hulpverleners expliciet als zij de nadruk 
leggenn op gevoelens van schaamte en op de noodzaak van zelfbeheersing. Deze eis komt 
ookk naar voren in de nadruk die de overheid in het kansspelbeleid legt op terughoudendheid 
enn 'zelfregulering' bij organisaties als Holland Casino, de VAN Speelautomatenbranche-
organisatiee of de Nederlandse Instant Loterij (NIL). Met name door dit zelf-organiserend ver-
mogenn neemt het gokcomplex de gedaante aan van een zelfstandige economische sector, die 
zichh in dit opzicht laat onderscheiden van een omstreden circuit (zie hoofdstuk 5). 

Dee verzelfstandiging van spelorganisaties van de overheid maakt hen tegelijkertijd 
meerr afhankelijk van de spelers, niet alleen door de onderlinge concurrentie om de opbreng-
stenn maar ook door het verslavingsgevaar waar zij rekening mee dienen te houden. De libera-
liseringg wordt aldus gebonden aan de voorwaarde dat marktgroei niet mag leiden tot gokver-
slaving.. De paradox van het risicomodel is dat de liberalisering van kansspelen een nieuwe 
begrenzingg van de markt tot gevolg heeft. 

Dee opkomst van het risicomodel gaat gelijk op met een herindeling van kansspelmark-
ten.. Het risicomodel werkt selectief. Dat komt doordat de gezichtspunten van waaruit kans-
spelenn worden beoordeeld verschuiven. Toepassing van verslavingscriteria, bijvoorbeeld, leidt 
inn sommige gevallen tot een negatieve ombuiging. Dit is het geval bij de speelautomaten in de 
horecaa en bij de krasloten, waarbij de politiek terughoudend is. in andere gevallen leidt de toe-
passingg van veriavingscriteria tot een herwaardering, zoals bij de casino's en de amuse-
mentscentraa waar een verscherping van het toezicht samengaat met vernieuwingen. Juist de-
zee selectiviteit onderstreept dat op specifieke deelmarkten gesignaleerde veranderingen niet 
zozeerr het logische gevolg van groei alswel het gevolg van de toepassing van nieuwe inzich-
tenn zijn. 

Dee vermarkting vertegenwoordigt een aparte fase in de verzelfstandiging van de kans-
spelsector,, min of meer onafhankelijk van de wetgeving en de maatschappelijke inbedding van 
kansspelen.. Kansspelen worden zelf een factor van belang in de sociale- en economische 
ontwikkelingg van de samenleving. Bij de vermarkting laat de wetgever de organisatie van de 
kansspelsectorr meer en meer over aan particuliere ondernemingen, die zelf verantwoordelijk 
wordenn gesteld voor de maatschappelijke consequenties. De wetgever biedt hier de mogelijk-
heidd toe, ziet toe op de exploitatie, corrigeert marktpartijen eventueel achteraf en reguleert de 
onderlingee concurrentie. Spelorganisaties raken zo sterk afhankelijk van de externe effecten 
vann hun spelpraktijken. Dit leidt tot een zekere verwetenschappelijking. Kansspelen moeten 
voortdurendd in termen van de maatschappelijke gevolgen verantwoord worden. Hieraan ontle-
nenn overheden en spelorganisatoren de legitimaties voor een uitbreiding (of inkrimping) van de 
markt,, met name door het economische belang en het gevaar van gokverslaving te evalueren. 
Dee kansspelsector valt op een zeker moment te begrijpen als de afspiegeling van het span-
ningsveldd tussen economische groei en het risico op schade bij spelers. De groei van com-
merciëlee spelmarkten hangt nauw samen met, en draagt bij aan, een verzelfstandigde econo-
miee voor het plezier. 

Mett dit hoofdstuk rond ik de beantwoording van de tweede hoofdvraag van dit boek, de vraag 
naarr de organisatie van de Nederlandse kansspelsector, af. Na te hebben vastgesteld hoe de 
wett een grondslag biedt voor de commerciële exploitatie van kansspelen voor het vermaak 
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(ziee hoofdstuk 4), en vervolgens hoe het particuliere belang bij de exploitatie van kansspelen 
wordtt uitgebreid onder verwijzing naar de maatschappelijke betekenis van kansspelen (zie 
hoofdstukk 5), is in dit hoofdstuk vastgesteld hoe aan de exploitatie van het speelplezier een 
zelfstandigee functie in de ontwikkeling van de samenleving wordt toegekend. De keerzijde van 
dee liberalisering is dat spelers en spelorganisaties in de eerste plaats zelf verantwoordelijk 
wordenn voor de gevolgen van spelpraktijken; voor de overheid kunnen deze gevolgen aanlei-
dingg zijn tot een flexibele aanpassing van het beleid. Het gevaar van gokverslaving wordt bin-
nenn het risicomodel tot het voornaamste criterium om de markt te begrenzen. In deze dyamiek 
schuiltt een tegenstrijdigheid: de liberalisering van kansspelen heeft een nieuwe begrenzing 
vann de markt tot gevolg. 



Deell  III 

DEE STAD VAN HET GOKKEN 

SpaceSpace and the political organization of space express social relationships but also react 
backback upon them... 

WhenWhen we use the words 'urban revolution' we designate the total ensemble of transfonnati-
onsons which run throughout contemporary society and which bring about a change from a pe-

riodriod in which questions of economic growth and industrialization predominate to the period in 
whichwhich the urban problematic becomes decisive. 

Henryy Lefebvre 





Hoofdstu kk 7 
CASINOSTAD D 

CanCan you imagine how fabulously profitable Disneyland might be, 
ifif it also had casino gambling? 

Davidd Spanier 
7.11 Inleiding 

Inn 1966 verschijnt het bordje 'gesloten' definitief op de deur van De Oude Toelast.1 Met doek 
valtt voor het roemruchte café op de hoek van de Grotestraat en de Waalkade. Het café is door 
dee gemeente onteigend en wordt gesloopt. Met De Oude Toelast, waarvan de geschiedenis 
teruggaatt tot het midden van de zeventiende eeuw, is de 'bruine signatuur* van 'de kaai' vol-
tooidd veileden tijd. Eens was het een centrum van het sociaal-economisch leven aan de kade, 
enn met dit café verdwijnt 'een brok onvervangbare Nijmeegse gezelligheid'. De sloop van De 
Oudee Toelast markeert in zekere zin het failliet van de Benedenstad, de 'oude stad' van Nij-
megenn die na honderd jaar van gestaag verval in de jaren zestig kaalgeslagen wordt. De rivier 
enn de Benedenstad lijken voor de stad nauwelijks nog van betekenis. De aandacht gaat uit 
naarr de uitbreiding in zuidelijke richting met de uitgestrekte woonwijken Hatert en Dukenburg. 
Nijmegenn komt als het ware met de rug naar de rivier toe te liggen. Twintig jaar lang is er aan 
dee kade nauwelijks enige gelegenheid tot consumptief plezier, totdat het nieuwe café Vivaldi's 
inn 1987 de draad oppakt. 

Tochh is het niet terecht Vivaldi's te beschouwen ais voortzetting van een lange traditie 
aann de kade. Het historische pand van vestiging, dat is de enige overeenkomst met het verle-
den.. Vivaldi's markeert het begin van een nieuwe kade-ontwikkeling en maakt deel uit van een 
trendd die in Nijmegen dan al enkele jaren opvalt: 'jonge ondernemers geven de horeca meer 
allure,, meer kwaliteit en meer variatie'.2 De vestiging van Vivaldi's is mogelijk gemaakt door 
watt in beleidsjargon een 'toeristisch-recreatief project' heet. De kade wordt een stijlvol uit-
gaansgebiedd en eind jaren tachtig toegevoegd aan de vrijwel volledig met woningwetwoningen 
herbouwdee Benedenstad. De uitgaanszone krijgt een de woonwijk overstijgende stedelijke 
functiee voor de verfraaiing, de verlevendiging en de verrijking van de stad. De vestiging van 
Hollandd Casino is voor deze kade-inrichting van grote betekenis. Volgens een beschouwing in 
DeDe Gelderlander (1848), de regionale krant, werkt het casino hiervoor als 'breekijzer en kap-
stok'.3 3 

Bijj de presentatie van de plannen in 1986 noemt de burgemeester het Waalkade-
projectt 'de kroon op de Benedenstad..., die - zonder dat ik wil overdrijven - uniek zal zijn voor 
onss land'.4 Het is inderdaad een van de eerste en meest succesvolle waterkantprojecten van 

1.. De Gelderlander,  13 novembe r 1967. 
2.. De Gelderlander,  24 jun i 1987. 
3.. De Gelderlander,  12 augustu s 1989. 
A.ToespraakA.Toespraak  van burgemeeste r F.J. Hermse n t.g.v . de landelijk e presentati e van het Waalkade-projec t op 1 oktobe r 
19866 in de Burgerzaa l van het Stadhuis . 
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Nederland.. Nijmegen krijgt een 'nieuw gezicht' dat bovendien weer naar de rivier toe gekeerd 
is.. Maar de functionele band met de rivier is volstrekt omgekeerd. Een kade ingericht voor 
commercieell vermaak heeft voor de stad een andere economische functie dan een kade die 
hoofdzakelijkk dient voor de opslag en doorvoer van goederen en personen. Vroeger waren de 
rivierr en de kade voor handel en verkeer nog een economisch middel, van belang als levens-
aderr voor de stad. Nu krijgt de waterkant een representatieve functie en dient de horeca een 
economischh doel van de stad. De stad is op deze manier eerder afhankelijk van de waterkant 
dann andersom, toen de activiteit aan de kade nog werd bepaald door de bedrijvigheid in de 
stad. . 

Dee herinrichting van het Nijmeegse stadscentrum maakt deel uit van een wereldwijde 
bewegingg in de hervorming van binnensteden. Vervallen binnensteden en havengebieden zijn 
inn vooraanstaande kapitalistische landen het onderwerp van verlevendiging (revitalization) en 
verrijkingg (gentrification).5 Dienstverlenende en consumptieve sectoren gaan de binnenstedelij-
kee ruimte overheersen. Kantoren, woningen, winkels en gelegenheden voor cultuur en ver-
maakk strijden om de voorrang. Een woonwijk, een waterkant en een casino zijn bijzondere 
elementenn die in Nijmegen min of meer toevallig samengaan. Voor wat waterkanten betreft le-
verenn in Nederland naast de Nijmeegse Waalkade, de Rotterdamse Maasboulevard en de 
Amsterdamsee U-oevers grootschalige voorbeelden op.8 Internationaal is de Inner Harbor van 
Baltimoree toonaangevend.7 In de loop van de jaren zeventig en tachtig bouwt men daar een 
groott aantal voorzieningen die de Inner Harbor maken tot het prototype van een tot consump-
tieparadijss omgetoverd overtollig havengebied. Hier treffen we elementen aan die ook elders 
weerkeren:: musea, aquaria, jachthavens, nostalgische schepen, rondvaartboten, hotels, World 
Tradee Centres, winkelcentra, restaurants, galeries, terrassen, festivalruimten. Casino's worden 
eveneenss gebruikt ter verrijking van stadscentra. Naast Nijmegen (1989) geldt dit in Nederland 
voorr de meeste vestigingen van Holland Casino. Atlantic City (New Jersey) is internationaal 
hett leidende voorbeeld van een stedelijke economie die door de casino-industrie nieuw leven 

5.. Zie A Bowler , B. McBurney , 'Gentrificatio n and the Avant-Gard e in New York' s East Village : The Good , the Bad 
andd the Ugly, ' Theory,  Culture  & Society,  1991,49-77; L. Brunt , Stad,  Boom , Meppel , 1996; J. Burger s {red.} , De uit-
stad.stad.  Over  stedelijk  vermaak.  Jan van Arkel , Utrecht , 1992; S. Cameron , Housing , Gentrificatio n and Urban Regene-
ratio nn Policies , Urban  Studies,  1992, 3-14; Centru m voor Grootstedelij k Onderzoek , Flaneren  langs  het  IJ, over  pro-
blemenblemen  en pretenties  van het  U-oeverproject,  Amsterdam , 1990; P. Cooke , 'Modernity , Postmodernit y and the City* , 
Theory,Theory,  Culture  and Society,  1988, 475-492.; D. Harvey , 'Baltimore , gezien vano p "Federa l Hill"' , Planologisch 
Nieuws,Nieuws,  1990, nr.3, 163-178; B.S. Hoyle , D A Pinder , M.S. Husain (eds.) , Revitalising  the Waterfront  International 
dimensionsdimensions  of  dockland  redevelopment,  Belhave n Press , London , New York , 1988; R.B. Jobse , 'Windo w on the 
Netherlands .. The restructurin g of Dutch cities, ' Tijdschrift  voor  economische  en sociale  geografie,  1987, 305-11; M. 
MkJdleton ,, Cities  in  Transition.  The regeneration  of  Britain's  Inner  Cities,  Michae l Joseph , London , 1991; D. Rose, 
'Rethinkin gg gentrification . Beyon d the uneven developmen t of marxis t urban theory, ' Environment  and Planning  D: 
SocietySociety  and space,  1984, 47-74; N. Smith , P. William s (eds.) , The Gentrification  of  the City,  Allen & Unwin , 1986; 
C AA Mills , 'Lif e on the upslope : The new postmoder n landscap e of gentrification, ' Environment  and Planning  D: So-
cietyciety  and space,  1988,169-189; Zukin (1991). 

6.. Zie voo r Rotterda m bijvoorbeeld : D. Pinder , K.E. Rosing , 'Publi c polic y and plannin g of the Rotterda m waterfront : a 
talee of two cities, ' in: Hoyle , Pinder , Husain (1986) 114-29; zie voor Amsterda m bijvoorbeeld : CGO (1990). 
7.. Ch.M. Law, 'Urban revitalisation , publi c polic y and the redevelopomen t of redundan t por t zones : lesson s from Bal-
timor ee and Manchester' , in: Hoyle , Pinder , Husain (1988) 146-66; Harvey , 1990; ik bezoch t de Inner Harbor van Bal-
timor ee in augustu s 1992. 
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ingeblaze nn is. ' Uiteenlopend e state n en steden , in de VS maar ook daarbuiten , volge n eind ja-
renn tachti g dit voorbeel d na. ' 

Inn deel II was het organisatievraagstu k van kansspele n aan de orde . In deel III behande l ik 
weerr  een ander e dimensi e in de verzelfstandigin g van het vermaa k bij kansspelen . Aan de or-
dee is het verschijningsvraagstuk , en daarme e de derd e hoofdvraa g van dit boek . Het verschij -
ningsvraagstu kk - de tijd-ruimtelijk e bindin g van kansspele n - heb ik onderzoch t aan de hand 
vann de vestigin g van het casin o aan de Waalkade . Uitgangspun t daarbi j is de planologi e als 
eenn ster k verzelfstandig d elemen t bij de verschijnin g van kansspelen . De verschijnin g vat ik op 
alss  een kruisin g of wisselwerkin g tusse n een grootschalig e (nationale ) kansspelsecto r en een 
kleinschalig ee (stedelijke ) ruimte. 10 Ik wil laten zien hoe en onde r welk e voorwaarde n een casi -
noo een prominent e plaat s in de stad kan innemen , en wat dit beteken t voo r de stad . Onder -
zoch tt  ik in deel II kansspele n in de historisch e diept e van de Nederlands e kansspelsector , in 
deell  III onderzoe k ik kansspele n in de breedt e van de stedelijk e ruimte . 

Dee verschijnin g van het casin o in de Nijmeegs e planologi e behande l ik eveneen s in 
dri ee hoofdstukken , leder hoofdstu k breng t de verschijnin g van het casin o vanui t een ander e 
ruimtelijk ee invalshoe k naar voren . Deze invalshoeke n zijn de stedelijk e buitenruimt e van het 
casino ,, het regionaa l territoriu m van het casin o en de binnenruimt e van het casino . Het gaat 
achtereenvolgen ss om de relati e tusse n de stad en het casino , om de relati e tusse n het casin o 
enn de stad en om de relati e tusse n het casin o en de kansspelen.  We zoude n ook kunne n zeg-
genn dat ik eers t de stedelijk e infrastructuu r voo r het casin o behandel , vervolgen s het casin o 
behande ll  als een midde l tot stadsvormin g en tenslott e het casin o als een exploitatiedee l van 
eenn grootschalig e onderneming . Deze verschillend e ruimtelijk e bindinge n van het casino , die 
wee ons ook voo r kunne n stelle n als doorsnede s van de stad , representere n verschillend e di -
mensie ss in de verzelfstandigin g van de verschijningsvorm . Daarme e word t uitzich t gebode n op 
dee voorwaarde n en consequentie s van de verzelfstandigin g van het vermaak . De verzelfstan -
digin gg houd t in dat een casin o in toenemend e mate: a) voorwaarde n aan de stad kan gaan 
stellen ;;  b) consequentie s voo r de stad kan hebben ; en c) kansspele n aan de invloe d van het 
stadsbestuu rr  kan onttrekken . Bij de verzelfstandigin g van de verschijningsvor m zonder t de 
omgevin gg het vermaa k af en scherm t het vermaa k zich af van de omgeving . 

Nijmege nn is een ideal e stad om dezee dimensie s van de verschijnin g van een casin o te 
onderzoeken .. Zowe l voo r de ontwikkelin g van het Golde n Ten als voo r de verbindin g van een 
legaall  casin o met de stad val t Nijmege n te beschouwe n als een proeftui n in Nederland . Daar-
bijj  bezi t Nijmege n veel van de structure n die kenmerken d worde n geach t voo r de eigentijds e 
fasee van stadsontwikkeling , zoals een mobiel e en gevarieerd e bevolking , een universiteit , (in-
ternational ee evenementen , toeristisch e attractie s en grootschalig e high-tech  industrie. 11 Dit 

8.. G. Stemlieb , J.W. Hughes , 77» Attentie  City  Gamble,  Harvard  Universit y Press , Cambridge , London , 1983; War-
ker{1989) . . 
9.. Ook in de VS is sprak e van een snell e proliferati e van alle vorme n van gelegaliseer d gokken , een goklawin e die 
commentatore nn bezorg d volgen . 
10.. Zie S. Zukin , Landscapes  of  Power.  Fiom  Detroit  to  Disney  World,  Universit y of Californi a Press , Los Angeles , 
Oxford ,, 1991. 
11.. Zie S. Sassen , 77» Global  City,  Princeto n Universit y Press , 1991; S.S. Fainstein , I. Gordo n & M. Harioe (eds.) . 
DividedDivided  dues,  Blackwell , Cambridg e (USA) and Oxford , 1992. 
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geldtt ook voor de schaduwkanten, van werkloosheid, sociale segregatie, veiligheid en ruimte-
gebrek. . 

Inn dit hoofdstuk maak ik een begin met de beantwoording van het verschijningsvraag-
stuk.. De buitenruimte staat centraal. Vanuit deze invalshoek belicht ik de voorwaarden die het 
casinoo aan de stad stelt. In het geding is dus de constructie van het schaalniveau van de ste-
delijkee planologie (zie figuur 1.3). De stad levert een unieke bijdrage aan kansspelen door daar 
letterlijkk plaats aan te bieden. Wat is de betekenis van de stad voor het casino? Dat is in dit 
hoofdstukk de vraag. Naarmate een stedelijke ruimte beter voldoet aan de voorwaarden van de 
kansspelmarktt zal deze markt in de stad beter gedijen. Aangezien stedelijke milieus onderling 
grotee verschillen vertonen komen die ook naar voren in een unieke compositie van spelpraktij-
ken.. We kunnen de verschijningsvorm van het vermaak zo begrijpen als een kleinschalige re-
presentantt van een grootschalige markt. Door de aandacht te richten op de wisselwerking tus-
senn de grootschalige kansspelmarkt en de kleinschalige speelruimte valt in te zien hoezeer de 
opkomstt van een commerciële markt voor kansspelen samengaat met de herinrichting van de 
stadd voor consumptief plezier: hoe deze twee processen, van stedelijke herinrichting en com-
mercieell vermaak, verbonden zijn en deel uitmaken van eenzelfde veelomvattende omvorming 
inn de richting van een consumptiemaatschappij. In het perspectief van de buitenruimte bena-
drukk ik de veranderingen en inspanningen die nodig zijn om voor het casino een aantrekkelijke 
omgevingg te scheppen. 

Bijj de vestiging van het casino aan de Nijmeegse Waalkade gaat de aandacht uit 
naarr de omslag in de planologie waardoor in de loop van de jaren tachtig de commercia-
liseringg van de Waalkade mogelijk wordt, want hierin schuilt de belangrijkste voorwaarde die 
hett casino aan de stad stelt. Het Waalkadeproject met het casino beschouwen Nijmege-
narenn in het algemeen als een ingrijpende koerswijziging. De Gelderlander schrijft over 'een 
wonderlijkee ommekeer van de Waalkade'.12 Nog tien jaar eerder sluit het bestemmingsplan 
horecaa aan de kade nagenoeg uit. De toeristisch-recreatieve Waal kade betekent op de korte 
termijnn en op het niveau van de Benedenstad onmiskenbaar een ommezwaai, maar tegeli-
jkertijdd benadruk ik de overkoepelende continuïteit. De sociale woningbouw én de commer-
ciëlee horeca maken beide deel uit van de Benedenstad en komen voort uit een vergelijkbaar 
strevenn tot reanimatie van de Benedenstad. Het gaat niet alleen om de tegenstellingen die 
dee herinrichting oproept, maar ook om de vraag hoe contrasterende stedelijke monoculturen 
opp een beperkt gebied samen kunnen gaan. De Benedenstad bestaat uit en komt door te-
genstellingenn tot stand. De omslag in het beleid voor de Benedenstad, zo wil ik demonstre-
ren,, gaat samen met een fase-overgang in de verzelfstandiging van de stad. Om dit te ver-
helderenn ga ik eerst nader in op het stedelijke karakter van Nijmegen en de planologie van 
dee Benedenstad. Daarna behandel ik in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, vanaf para-
graaff 7.4, de verzelfstandiging van het vermaak aan de Waalkade. 

7.22 Nijmege n 

Dee herinrichting van de Benedenstad en van de Waalkade is de uitkomst van een langdurig 
process van stadsvorming, waarbij het verlies van de oude binnenstadsfuncties de belan-

12.. De Gelderlander, 12 augustus 1992. 
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grijkstee voorwaarde is voor de ontwikkeling van nieuwe. De teloorgang van de Benedenstad -
dee oorspronkelijke kern van Nijmegen - is het resultaat van een veelomvattend proces dat 
reedss in de jaren tachtig van de negentiende eeuw inzet. Het is niet uitsluitend het gevolg van 
dee na-ooriogse suburbanisatie en deïndustrialisering, al betekent dit de nekslag voor de Bene-
denstad.. Stadsvorming valt niet los te zien van staatsvorming.13 Aan het verval ligt een geogra-
fischh proces van stadsvorming ten grondslag, en het verbindende thema van dit proces is de 
integratiee van Nijmegen in de Nederlandse staat en economie. 

7.2.17.2.1 Dienstenstad 
Nijmegenn is van oorsprong een Germaanse nederzetting op een bosrijke stuwwal die grenst 
aann de rivier de Waal nabij de splitsing met de Rijn. De vorming van deze stad valt in drie fa-
senn te beschrijven als een proces van verzelfstandiging.14 In deze paragraaf behandel ik de 
tweedee fase van de stadsvorming, grofweg van 1880 tot 1980. Daarin staan de maatschappe-
lijkee functies van de stad voor de bevolking centraal en ontwikkelt Nijmegen zich tot een mo-
dernee dienstenstad. In het verlengde hiervan, en in contrast hiermee, valt in de laatste twee 
decenniaa van de twintigste eeuw de fase-overgang te ontwaren waarin economische functies 
dee stad gaan overheersen. De vestiging van het casino maakt deel uit van deze fase-
overgang. . 

Dee belangrijkste voorwaarde voor de modeme dienstenstad is na 1814 de vorming van 
dee stabiele nationale staat van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit maakt het onder meer mo-
gelijkk om de vesting te ontmantelen. Met de uitbreiding en differentiatie gaat Nijmegen zich 
steedss duidelijker onderscheiden van de middeleeuwse vestingstad die het in de eeuwen 
daarvoorr was. Die vestingstad representeert de eerste fase van de stadsontwikkeling. Dan 
staatt de militaire veiligheidsfunctie voorop, want de geconcentreerde stedelijke eenheid 
schermtt zich af van het ruige platteland. De stedelijke eenheid van de vestingstad beantwoordt 
inn grote lijnen aan de sociologische omschrijving van Max Weber in Die Stadt (1921 ).15 Weber 
kenschetstt de stad als een politieke, economische en sociale eenheid. Deze stedelijke een-
heidd wordt in het proces van staatsvorming doorbroken. 

Bijj de vorming van de Nederlandse staat neemt Nijmegen in meerdere opzichten een 
grenspositiee in - geografisch, economisch, strategisch, politiek en religieus. Met vrijwel ieder 
internationaall conflict verandert de stad in een bloedig strijdtoneel. Pas in 1874 geeft de rege-
ringring toestemming om de vesting te slopen. Maar niet alleen de vesting belemmert de maat-
schappelijkee ontwikkeling van Nijmegen. Spoorwegen en later autowegen volgen het water op 
alss de voornaamste verkeersaders. Op deze verbindingsnetwerken krijgt Nijmegen met vertra-
gingg aansluiting. Het nationale spoorwegnet laat voor Nijmegen tot 1879 op zich wachten. De 
eerstee plannen voor een brug voor het wegverkeer over de Waal dateren van 1905. Maar het 
duurtt tot 1936 voordat die brug er komt. Tot dat jaar blijft Nijmegen afhankelijk van de veer-

13.. Zie M. 't Hart, 'Citie s and statemakin g in the Dutch Republic , 1580-1680', Theory  and Society,  1989,663-687. 
14.. Elemente n voor dit historisc h overzich t ontlee n ik hoofdzakelij k aan: J.M.G.M. Brinkhof f en W.J. Partus , Nijme-
gen.gen.  Vroeger  en nu,  Fibula-Va n Dishoeck . Bussum , 1971; R. Abma e.a., Stad aan de Waal. Nijmegen  van Romeinse 
tottot  modeme  stad.  Uitgeveri j Dwarsstap , Nijmegen , 1984;. G. Pikkemaat , Geschiedenis  van Nijmegen, 
SOUU uitgeverij , 's-Gravenhage , 1988. 

15.. Opgenome n in: M. Weber, VrnschaR  und  Gesellschafl,  Mohr , Tubingen , 1985, 727-814 [1922] ; Zie ook 
M.. Weber, The City,  Collie r Books , New York , 1962. 
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pont.. Door de ruimtelijke barrières van de vesting en de rivier raakt Nijmegen in een isolement, 
datt blijkt wel in vergelijking met Arnhem, de twintig kilometer verderop aan de noordelijke Rijn-
oeverr gelegen en protestants georiënteerde zusterstad van Nijmegen. De Arnhemse vesting 
wordtt al in 1829 ontmanteld en in 1845 krijgt Arnhem een spoorwegverbinding met Utrecht en 
Amsterdam.. De gemiddelde bevolkingsgroei ligt in Arnhem tussen 1859 en 1869 op jaarlijks 
277 procent.16 Voor Nijmegen is dat percentage slechts zes. Kent Arnhem voor 1880 een explo-
sievee bevolkingsgroei, in Nijmegen gebeurt dit daarna: het inwonertal stijgt van 25.000 in 1880, 
viaa 43.000 in 1900 tot 95.000 in 1940. 

Dee bevolkingsgroei volgt op de ontmanteling van de vesting en wordt aangezwengeld 
doorr de bouwactiviteit en de trek van de plattelandsbevolking naar de stad. Nijmegen haakt 
aann bij de industrialisering van Nederland door de mechanisering van ambachtelijke bedrijvig-
heid,, bij de fabricage van schoenen bijvoorbeeld. Ook komen er enkele nieuwe fabrieken, van 
gloeilampen,, elektro-industrie, parapluies, 
sigaren,, rijwielen, margarine en kunstzijde. 
Maarr Nijmegen wordt geen industriestad 
zoalss Eindhoven, Tilburg of Enschede.17 

Doorr de opgelopen achterstand mist 
Nijmegenn fabrieksondernemers en 
vakbekwamee arbeiders. In deze stad heerst 
bovendienn geen industriële mentaliteit. De 
stedelijkee elite van protestanten en liberaal 
ingesteldee katholieken versterkt het 
woonmilieuu en benadrukt het landschaps-
schoon.. Deze elite beveelt Nijmegen aan als 
luxee woonoord voor welgestelden, renteniers 
enn gepensioneerden, onder meer uit het 
legerr en de koloniën. 'Smerige industrie' ziet 
zijj hiervoor zelfs als nadeel. Het snelst groeit 
dee dienstverlening, in de handel, het 
verkeer,, de vrije beroepen en het onderwijs. 
Hierr draagt in 1923 de stichting van de 
Katholiekee Universiteit, een symbool voor de 
emancipatiee van de katholieke meerderheid 
vann de bevolking, aan bij. De helft van de 
bedrijvenn zou in 1930 een 'verzorgend' 
karakterr bezitten.18 

Mett het streven om een aantrekkelijk 
woonmilieuu te scheppen treedt Nijmegen in 
hett voetspoor van Breda en Arnhem. Vooral 
mett Arnhem ontstaat in verscheidene 
opzichtenn wedijver - een eeuw later 

16.. W.M.M. Huetink, Arnhem, Haagje van het Oosten, Uitgeverij Matrijs, 1991. 
17.. Gegevens over de economische geschiedenis van Nijmegen ontleen ik hoofdzakelijk aan De Vries (1969). 
18.. De Vries (1969) 79. 

AfbeeldingAfbeelding  7.1: De Totalisator bij de wedren van 
1895.Tussen1895.Tussen de jaren 1882 en 1887 werden in 
NijmegenNijmegen één of twee maal per jaar wedrennen 
vanvan paarden gehouden; later werden de Gelderse 
wedrennenwedrennen meestal in Arnhem georganiseerd. Dit 
sportfestijnsportfestijn bracht heel Nijmegen op de been en 
troktrok veel belangstellenden van buiten de stad. De 
fotofoto van de tent met de totalisator is uit 1895, toen 
inin Nijmegen nog eenmaal een 'wedren' gehouden 
werd. werd. 
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bijvoorbeeldd nog om het staatscasino (zie paragraaf 8.5.1). Het natuurschoon, de gemeentelij-
kee belastingen, de culturele voorzieningen en de nutsbedrijven spelen bij de ontwikkeling van 
hett woonmilieu een belangrijke rol. In de jaren tachtig worden naar het voorbeeld van de Parij-
see prefect Haussman op en rond de plaats van de vestingwerken brede boulevards, groengor-
dels,, singels en parken aangelegd. Langs de singels en uitvalswegen van de stad verrijzen he-
renhuizenn en villa's, tn 1880 wordt de stadsschouwburg (1839) geheel vernieuwd en in 1882 
krijgtt Nijmegen een concertgebouw, de Vereeniging, in navolging van het Arnhemse Musis 
Sacrum.199 In de stad worden congressen, tentoonstellingen en andere evenementen georgani-
seerd.. Er komt een wielerbaan en een renbaan, waar afgaande op een oude foto ook een to-
talisatorr actief is (zie afbeelding 7. f).20 De romantische idealen vinden een markante uitdruk-
kingg in de aanleg van het Kronenburgerpark (1882) in de Engelse Landschapsstijl, dé burger-
lijkee mode van die tijd.21 

Vooraanstaandee burgers en ondernemers nemen het initiatief tot deze modernisering 
inn nauwe samenwerking met het gemeentebestuur. In deze beginfase van de planologie be-
staann er zeer nauwe banden tussen deskundigen, bestuurders en ondernemers. Zij bemannen 
dee invloedrijke commissie (1874) die 'de belangen der Gemeente met betrekking tot de 
Spoorweg-- en Vestingaangelegenheden voorstaat en de besluiten van de raad dienaangaan-
dee voorbereid'. Vooraanstaande burgers richten in 1887 bijvoorbeeld ook de 'Vereeniging tot 
verfraaiingg van Nijmegen' op, met als doel het verfraaien en onderhouden van wandelplaatsen, 
stratenn en pleinen 'alles na overleg en in overeenstemming met het gemeentebestuur1.22 

Inn 1890 kijken enkele Arnhemse raadsleden afgunstig naar deze opbloei van Nijme-
gen.. Maar Arnhem behoudt haar status en voorsprong als woonplaats van gefortuneerden.23 

Dee openbare voorzieningen van gas, water en elektriciteit, die de gemeente Nijmegen voor 
Nederlandsee begrippen al vroeg in eigen hand neemt, houden eveneens verband met de aan-
dachtt voor het woonmilieu en de welgestelden. Ook de tram (1889) is in de eerste plaats be-
doeldd voor de gegoede burgerij, en voor de toeristen. Met het oog op het toerisme legt de ge-
meentee tramverbindingen aan naar Beek en later Berg en Dal; die laatste verbinding op aan-
dringenn van de eigenaar van 'Hotel Berg en Dal* (1869-1971), een symbool voor het elitaire 
toerismee naar het 'Rijk van Nijmegen'.24 De versterking van het woonmilieu en het toerisme lig-
genn in eikaars verlengde. Dit blijkt wel uit de brede doelstelling van de voorloper van de VW, 
dee vereniging 'Nijmegen Vooruit* (1893): 

Hett verspreiden, zowel in buiten- als binnenland, van mededelingen en aanbevelingen betref-
fendee Nijmegen als plaats van verblijf en inwoning; het bevorderen zowel van zomerfeesten als 
vann letterkundige, muzikale en andere bijeenkomsten gedurende het gehele jaar, steeds zoveel 
mogelijkk in overleg met bestaande corporaties; het uit de weg ruimen van alles wat vreemdelin-

19.. Zie voor schetse n van de culturel e vernieuwinge n van Nijmege n in de jaren tachti g van de negentiend e eeuw: 
J.M.. Dongelmans , Nijmegen  ToenTerTqd,  Dwarsstap , Nijmegen , 1988. 
20.. J.M.G.M. Brinkhoff , Kent  u ze nog...  de Nimwegenaren,  Europes e Bibliotheek , ZaKbommel , 1974. 
21.. Zie E. Koopman , Het Kronenburgenoa/k,  Nijmege n 1992. 
22.. Abmae.a . (1984)106. 
23.. Huetin k (1991). Het aantal hoogstaangeslagene n bij de belastin t stijg t tusse n 1885 en 1910 in Nijmege n van 7 
naarr  49, terwij l dit aantal over dezelfd e period e in Arnhe m stijg t van 49 naar 115. 
24.. Dongelman s (1988). 
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genn uit Nijmegen zou kunnen terughouden, zover dat in haar macht ligt; het medewerken aan 
alless wat de bloei van Nijmegen kan bevorderen.25 

Nijmegenn Vooruit prijst de stad in vier talen met reclameplaten aan. 

Voorr deze uitbreiding van Nijmegen schiet een omschrijving in termen van Webers eenheid 
vann de middeleeuwse stad tekort. Veeleer wordt gewerkt aan de gedifferentieerde grootstede-
lijkheidd waarmee George Simmel in het essay Die GroRstadt und das Geistesleben (1903) of 
Louiss Wirth in het artikel Urbanism as a Way of Life (1938) de moderne stad kenschetsen.26 

Anderss dan Weber vragen deze sociologen aandacht voor de inrichting, de beleving en het 
gebruikk van de stad. Simmel en Wirth benadrukken de grote omvang, de complexiteit en de 
verscheidenheid,, waardoor het openbare leven vluchtiger en onpersoonlijker wordt. Deze 
kenmerkenn zijn zeker van toepassing op de tweede ontwikkelingsfase van Nijmegen. Voor de-
zee stad is vooral relevant de inrichting en herdefinitie tot een woonplaats van gefortuneerden 
enn een aantrekkelijke omgeving voor toeristen. De welgestelde nieuwkomers en de toeristen 
kijkenn als het ware op een nieuwe manier naar de stad en haar omgeving. Voor hen lijkt een 
zakelijkee afstandelijkheid paradoxaal samen te gaan met een warme en indringende belang-
stellingg voor zowel de gebouwde als de natuurlijke omgeving. Fantasierijk en innerlijk gericht 
opp het persoonlijk genot eigenen de welgestelde renteniers en toeristen, die de stad dus in de 
eerstee plaats kiezen voor de belevingswaarde, de buitenwereld, die een meer expressieve 
betekeniss krijgt, toe. 

Dezee 'toeristische houding' jegens de stad, de rivier en de natuur laat zich goed verge-
lijkenn met de houdingsverandering jegens de kust, het strand en de haven die Corbin beschrijft 
inn Het verlangen naarde kust (1988).27 Corbin spreekt van een 'pittoreske code'. Hij situeert 
dezee houdingsverandering voor West-Europa in de tweede helft van de achttiende eeuw -
wanneerr we bijvoorbeeld ook meer oog krijgen voor de charmes van de badplaats Schevenin-
gen.. Een in zichzelf gekeerde beleving van de omgeving veronderstelt wel een vriendelijke en 
veiligee omgeving - min of meer zoals een plezierige beleving van het kansspel de onderdruk-
kingg van het instrumentele gokgevaar veronderstelt (zie de hoofdstukken 3 en 4). Aan deze 
voorwaardee van pacificatie voldoet Nijmegen aan het eind van de zeventiende eeuw nog niet, 
wantt ten tijde van het Europese vredescongres in de jaren 1676-1678 moet het stadsbestuur 
voorr de vele voorname gasten en hun gevolg nog een 'gevarenvrije zone' van 'een uur gaans' 
rondd de stad scheppen.28 

Inn de eerste helft van de negentiende eeuw hebben toeristen Nijmegen in ieder geval 
ontdekt.. De eerste beschrijvingen verschijnen in de jaren twintig. Hierin wordt de stad als het 
waree door de toeristische blik ontgonnen. Deze beschrijvingen zijn romantiserend, sterk bele-
rendd en waarderend. Toonaangevend is Het Geldersen Lustoord (1825) van C. ten Hoet, met 
eenn paar jaar later het aanvullende werkje Handboekje voor reizigers, welke vermaakshalve 

25.. F. Holthuizen , Nijmegen  Vooruit.  100 jaar  VW voor  Nijmegen  en omstreken,  1893-1993,1992,28-29. 
26.. G. Simmel , The metropoli s and menta l life' , in: D. Levin e (ed.), George  Simmel.  On individuality  and social 
forms,forms,  Chicag o Universit y Press , 1971 [1903]; L Wirth , 'Urbanis m as a Wayy of Life' , American  Journal  of  Sociology, 
1938,1-24. . 
27.. A. Corbin , Het verlangen  naarde  kust,  SUN, Nijmegen . 1989 [1988]. 
28.. Pikkemaa t (1988) 178-180. 
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dede stad Nijmegen en haren omtrek bezoeken (1828).29 Vooral in De stad Nijmegen en derzel-
verver omstreken (1837) van C. Clemens overheersen de lyrische beschrijvingen. Over het pano-
ramaa vanaf het Valkhof schrijft hij: 

Indrukwekkend,, betooverend is het tooneel, dat men van den hofberg mag aanschouwen. 
Werwaartss men zijne blikken ook mag wenden, overal heerschen schoonheid, pracht, liefde. 
Statigg rolt de breede Waalstroom, aan den voet des Hunnerbergs, zijne zilveren wateren voort. 
Inn blaauwend verschiet, verdwijnt hij Noordwaarts als eene heldere beek tusschen groenbe-
kranstee heuvelklingen. Grasrijke weiden, welige landsdouwen, de torens van steden en dorpen, 
verhoogenn het treffende van dit bewonderenswaardige natuurtafereel.30 

Clemenss spreekt van een 'Goddelijk natuurtoneel!' en wijst bijvoorbeeld de 'genieter* van een 
wandelingg naar Meerwijk op het 'poëtische' van de natuur, die slechts een 'gevoelige harte 
eischt'.. Wat tot de verbeelding van de toerist spreekt, afgaande op de gidsjes die alle een vrij-
well identiek stramien volgen, zijn de heroïsche geschiedenis van Nijmegen, de ruïnes van het 
Valkhof,, de middeleeuwse stadskern en het gevarieerde landschap, dat rondom Nijmegen zo-
well heuvels en bossen als polders en waters kent. Ook een wandeling langs de kade is vol-
genss Clemens 'zeer aan te bevelen': 

Dee beweging en het gewoel van eene handeldrijvende en nijvere bevolking; de aankomst en het 
afvarenn der beurtschepen en stoomboten geven aan deze wandeling veel bevalligs. (...) waar 
velee en vrolijke herbergen den wandelaar tot rusten uitnoodigen, (...) 

29.. Holthuizen (1993). 
30.. C.H. Clemens, De stad Nijmegen en derzelver omstreken. Haspels, Nijmegen. 1837,22. 
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AfbeeldingAfbeelding 7.2: Fragment van de toeristenkaart 'Nijmegen in Vogelvlucht' uit 1908. 
HelemaalHelemaal rechtsboven het station en rechtsonder de spoorbrug over de Waal. Middenonder op de 
WaalWaal zien we de veerpont 'zelden rust'. Middenboven links van het Keizer Karelplein (de grote ro-
tonde)tonde) ligt het gebouw De Vereeniging (w) met daarachter de 'wedren'. Vanaf het Keizer Karelplein 
komenkomen we bijna in een rechte lijn via de Molenstraat, de Broerstraat en de Grootestraat bij café de 
OudeOude Toelast aan de Waalkade. Linksonder valt de Valkhofheuvel met de 'Karolingische kapel' (x) 
tete onderscheiden, en iets verderop in het Hunner park de Belvédère (s). Op de oostelijke Waalkade 
staatstaat een rij bomen, precies voorde plek waarin 1989 het casino komt. 

Naastt de gidsjes komt de toeristische blik op de stad pregnant tot uiting in specifieke toeristen-
kaartenn van Nijmegen (zie afbeelding 7.2). Deze romantiek is voorlopig alleen nog weggelegd 
voorr een bovenlaag van de bevolking. 

Dee selectieve maatschappelijke ontwikkeling van Nijmegen, waarbij elitaire groepen 
hunn rijkdom etaleren en de afstand tot het werkvolk lijken te vergroten, gaat samen met een 
selectievee planologische ontwikkeling. Voor de Benedenstad houdt de uitbreiding en moder-
niseringg van de stad al direct een verslechtering in.31 In de oude binnenstad wordt niet geïn-
vesteerdd en het welvarende deel van de bevolking trekt er weg. Met de komst van de spoor-

31.. Voor de vroege geschiedenis van de benedenstad baseer ik mij hoofdzakelijk op: C. Van Eerden-van der Laan 
e.a.,, Leven in afbraak en herbouw. Een beeld van de Nijmeegse benedenstad 1874-1974, Catalogus van Museum 
Commanderiee van Sint-Jan, Nijmegen, 1982. 
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brugg in 1879 verdwijnen al veel passagierschepen bij de kade en diligences uit het straat-
beeldd van de Benedenstad. Door de modernisering van de scheepvaart varen steeds meer 
schepenn aan Nijmegen voorbij. De opening van de Waalbrug in 1936 met gelijktijdig de op-
heffingg van de veerpont betekent nagenoeg de doodsteek voor de Benedenstad. Over het 
water,, het spoor en de weg gaat de modernisering letterlijk aan de Benedenstad voorbij. De 
Benedenstadd ligt ingesloten tussen deze drie verkeersaders, waarover het verkeer dat eerst 
doorr de Benedenstad moest er voortaan aan voorbij trekt (zie afbeelding 7.3). 

Mett de verhuizingen en het functieveriies verkrot het woningbestand, neemt de werk-
gelegenheidd af en verpaupert de bevolking. Het aantal arbeidsplaatsen neemt in de Beneden-
stadd af van bijna 2000 rond de eeuwwisseling tot ongeveer 600 in 1948 en 300 in 1966. Dege-
nenn die zich van geregelde arbeid verzekerd weten trekken weg of worden overgeplaatst naar 
dee nieuwe volkswijken achter het spoor. 

Dee economie van Nijmegen, stelt De Vries in Nieuw Nijmegen 1870-1970(1969), is 
doorr de overheersing van de dienstverlening, de zwakke industrie en de afhankelijkheid van 
welgesteldee inwoners bijzonder kwetsbaar.32 De crisis van de jaren dertig komt in Nijmegen 
nogg harder aan dan elders in Nederland. Het toerisme loopt sterk terug. In 1934 zitten op een 
enkelee uitzondering na alle hotels en pensions aan de grond. Nijmegen kent in 1937 samen 
mett steden als Arnhem en Breda de grootste werkloosheid van Nederland; als werkverschaf-
fingg leggen werklozen aan de zuidelijke stadsrand het uitgestrekte Goffertpark aan. Door de 
economischee crisis vindt een nieuw stadsplan, waartoe de roep om sanering van de Beneden-
stadd de aanzet vormt, geen doorgang. Een aantal verontruste burgers en ondernemers neemt 
daaropp het initiatief tot de stichting Sanering Oude Stad (S.O.S.). Deze stichting laat een plan 
opstellenn voor het oostelijk deel van de Benedenstad dat er het slechtst aan toe Es. Hier zou 
eenn rustige woonwijk moeten komen, gelegen op een verhoging begrensd door een acht meter 
hogee keermuur, het 'Groene Balkon'. Vanaf dit balkon zouden de bewoners een mooi uitzicht 
overr de Waal en het Valkhof kunnen hebben. Het Groene Balkon wordt later, in 1954, als eni-
gee onderdeel van dit plan gerealiseerd. Nog weer later, in 1989, verschijnt voor dit stadsbalkon 
hett casino dat gedeeltelijk over de Vleeshouwerstraat heen wordt gebouwd en aan het Groene 
Balkonn een (achter)ingang krijgt (zie afbeelding 7.3). 

32.. J. de Vries , Nieuw  Nijmegen  1870-1970. Moderne  economische  geschiedenis  van de stad  Nijmegen,  Stichtin g 
Zuidelij kk  Historisc h Contact , Tilbur g (1969). 
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AfbeeldingAfbeelding  7.3: De ligging van de Benedenstad in het Nijmeegse stadscentrum op een wegenkaart 
uituit 1990. De Benedenstad is het gedeelte vanaf de lijn Hezelstraat, Sint Stevenskerk, Grote Markt en 
BurchtstraatBurchtstraat tot aan de Waal. Aan het verkeerspatroon is duidelijk te zien dat de Benedenstad ingeklemd ligt tus-
sensen de doorgaande verkeersaders van het water, het spoor en de weg. Op de plaats waar, als onderdeel van het 
'Waalkadeproject','Waalkadeproject', in 1988 een kunstzinnige steiger voor de cruisevaart wordt gebouwd vertrok vroeger de veer-
pont;pont; de steiger is vernoemd naar Hendrik Heuck, de uitvinder van de zogenaamde 'gierpont', die de 
stroomkrachtstroomkracht van de rivier benut om van de ene oever naar de andere te gaan. 

7.2.27.2.2 Planologie 

Dee veroudering van het beeld van de Benedenstad betekent niet dat dit beeld uit de herin-
neringg verdwijnt. Integendeel, de herbouw vindt plaats onder verwijzing naar de historische 
vormenn van dit stadsdeel. Voor een goed begrip van de herbouw is de ontwikkeling van de 
planologiee van belang. De planologie van de binnenstad is onderheving aan een 'historiser-
ing'' van de omgeving, een 'bureaucratisering' van de plannen en een 'democratisering' van 
dee besluiten. Gewone burgers krijgen meer invloed op de inrichting van de stedelijke ruimte. 

Historiserin g g 
Kortt na de Tweede Wereldoorlog komt in Nijmegen de tegenstelling tussen een traditioneel 
romantischee en een modern functionele inrichting van het stadscentrum scherp naar voren. 
Dezee tegenstelling kan scherp naar voren komen omdat een groot deel van het stadscentrum, 
inn februari 1944 per vergissing gebombardeerd door het geallieerde leger, opnieuw moet wor-
denn ingericht. Bij dit stadscentrum gaat het om een groter gebied dan de Benedenstad die aan 
dee noordkant van het centrum ligt. Het hoger en zuidelijk van de Benedenstad gelegen gebied 
vanaff de Hezelstraat, de Sint Stevenskerk, de Grote markt en de Burchtstraat vormt met vele 
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winkelstraten,, horecagelegenheden en overheidsgebouwen de kern van het stadscentrum (zie 
afbeeldingafbeelding 7.3). Bij de 'wederopbouw' krijgt het herstel van deze kern de hoogste prioriteit. Om 
financiëlee redenen wordt de vervallen Benedenstad van de herstelplannen uitgesloten. De 
herinrichtingg van het stadscentrum vindt plaats onder leiding van de Stedenbouwkundige 
Dienst,, die in 1945 voortkomt uit het 'Plaatselijk Bureau voor den Wederopbouw'. 

Dee herinrichting van het stadscentrum gedurende de jaren vijftig vormt de weerslag van 
eenn compromis tussen twee plannen, die als uiterste alternatieven tegenover elkaar staan.33 

Aann het ene uiterste staan de inzichten van het 'Nieuwe Bouwen' overeenkomstig beginselen 
diee Corbusier en het CIAM (Congres Intemationaux d'Architecture Moderne) in de jaren dertig 
verwoorden.344 In deze beweging gaat de voorkeur uit naar een universele bouwstijl en een 
openn ruimtelijke structuur met een ver doorgevoerde opdeling van ambtelijke- en zakelijke 
dienstverlening,, winkelen, evenementen, wonen en verkeer. Dit streven is begrijpelijk en wordt 
verantwoordd onder verwijzing naar de onoverzichtelijke, smerige en benauwende inrichting 
vann veel Europese binnensteden. Het stadscentrum zou volgens dit plan gaan bestaan uit een 
strookk van drie pleinen met een verschillende functionele bestemming - in de centra van Rot-
terdam,, Tilburg en Eindhoven overheerst bijvoorbeeld een dergelijk moderne visie. Aan het 
anderee uiterste staat een plan dat uitgaat van de inzichten van de 'Delftse School'. In die be-
wegingg gaat de voorkeur uit naar een Oudhollandse bouwstijl met een 'intieme' gesloten struc-
tuurr en de organische 'mengelmoes' van een hechte stadsgemeenschap. Het behoud van de 
traditionelee stedelijke identiteit staat voorop. Volgens dit plan zou het romantische beeld van 
dee middeleeuwse stad met de Sint Stevenskerk, de Grote Markt, de Latijnse School, de La-
kenhal,, de Waag en het Stadhuis, die in de oorlog alle zijn verwoest, geheel herbouwd moeten 
worden. . 

Hoewell stedenbouwkundigen een sterke voorkeur voor het modernistische plan heb-
ben,, stuit dit op weerstanden in de Nijmeegse bevolking en politiek. De traditionalistische visie 
wordtt bij de herinrichting van het centrum richtinggevend. 'De gedachte... is dan ook de oude 
stadskernn in volle glorie te bewaren en slechts te veranderen waar dit strikt nodig is.'35 Aan de 
Grotee Markt komt het compromis tussen het nieuwe en het oude bouwen pregnant tot uiting in 
hett feit dat daar zowel gebouwen met een traditionele als gebouwen met een moderne archi-
tectuurr komen te staan. Deze tegenstelling spreekt ook uit het verschil tussen de overwegend 
traditionelee Grote Markt en het moderne Plein '44. Het is van belang stil te staan bij de funda-
mentelee tegenstelling in stijl en dit voor het Nijmeegse stadscentrum typerende compromis, 
wantt deze tegenstelling is ook van toepassing op de herbouw van de Benedenstad.36 Het his-
torischee stadsgezicht krijgt meer en meer een op zichzelf staande betekenis. 

Dee tegenstelling tussen het nieuwe en het oude bouwen dateert niet van na de Tweede 
Wereldoorlog.. Het historisch besef duikt eigenlijk al gelijk op met de vernieuwingen van na 
18744 en vormt hier een logische tegenpool van. Zo worden tussen 1885 en 1887 de Waag, het 

33.. Abm a e a. (1984) 128-134. 
34.. SeR. Fishman(1977) , 
35.. Abm a e a (1984) 131. 
36.. Deze tegenstelling  slui t aan bij de meer formel e omschrijvinge n van een functionele ' en 'romantische ' stadsvisi e 
vann V. Mamadou h in: De stad  in  eigen  hand.  Provo's,  kabouters  en krakers  ais  stedelijke  sociale  bewegingen,  SUA, 
Amsterdam ,, 1992. 
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Raadhuiss en de Sint Stevenskerk grondig gerestaureerd in de zeventiende eeuwse stijl.37 De 
spanningg tussen de traditionele architectuur en het modernisme blijkt bijvoorbeeld ook in 1908 
bijj de bouw van een indrukwekkend Jugend-Stil pand aan de zuidzijde van de Grote Markt ten 
behoevee van het 'Manufacturen-, Tapijten- Meubelpaleis van Bahtmann & Co'.38 V&D bouwt 
hierr in 1916 een nog groter warenhuis naast. Een toeristengids van omstreeks 1910 omschrijft 
dee Grote Markt reeds als een 'schilderachtig mengsel van oud en nieuw'.39 

Hett streven de traditionele bebouwing te bewaren sluit aan op de negentiende eeuwse 
romantischee blik van de gegoede burgerij en de toeristen op de geschiedenis, de geografie en 
dee stedenbouw van Nijmegen. Dit komt ook naar voren in een krachtig bouwkundig streven, 
zoaiss verwoord in het manifest Holland op zijn smalst (1873) van de referendaris en het Twee-
dee Kamerlid Victor de Stuers.40 Dit streven groeit gaandeweg uit tot een nationale beweging 
diee vergaand geïnstitutionaliseerd raakt.41 In 1903 stelt de regering een rijkscommissie in die 
eenn 'voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst' opstelt. In 
hett verlengde hiervan richt de regering in 1918 het rijksbureau voor de Monumentenzorg op. 
Dezee ontwikkeling mondt uit in een Monumentenwet (1961), bedoeld om het gevaar van 'af-
brokkelingg van het cultuurhistorisch erfgoed' te keren. In de verzelfstandiging van deze monu-
mentenzorgg tekenen zich voor Nijmegen de volgende drie fasen af. Aanvankelijk worden histo-
rischerische gebouwen beschermd en hersteld om de aftakeling en het verlies weer goed te maken. 
Wee zouden voor deze fase kunnen spreken van een ondubbelzinnige 'imitatie' van het verle-
den.. Vervolgens komt dit herstel meer in het teken van andere maatschappelijke belangen te 
staan.. Het accent komt te liggen op de maatschappelijke betekenis van de gebouwen en van 
dee gebieden waar deze deel van uitmaken. Dit is duidelijk het geval in de jaren vipg bij de 
controversee over de herinrichting van het stadscentrum. De traditionele vormen worden her-
steldd in een poging om het stadscentrum een traditionele identiteit te geven. Voor deze fase 
zoudenn we kunnen spreken over het scheppen van een 'illusie' van het verleden: men weet 
datt de historische gebouwen niet 'echt historisch' zijn maar koestert met de herbouw de herin-
neringg hieraan. Tenslotte kan het accent verschuiven naar een exploitatie van de traditie, bij-
voorbeeldd voor het woongenot, de stedelijke recreatie en het toerisme. Dit is van toepassing 
opp de herbouw van de Benedenstad in de jaren zeventig en tachtig. Daarbij is de oorspronke-
lijkee bebouwing van minder belang dan de esthetische indruk die gewekt wordt, want de her-
bouww is gericht op eigentijdse gebruiksmogelijkheden en vindt plaats met moderne technieken 
enn materialen. In deze fase gaat de moderne architectuur de historische bebouwing 'simule-
ren'.ren'. Voor de gebruikers en bewonderaars is het minder van belang of de bebouwing overeen-
stemtt met het verleden en meer van belang of de architectuur bijzonder en stijlvol gevonden 
wordt.. De historische verwijzingen staan in het teken van het scheppen van een stijlvolle om-
gevingg - men koestert niet het verleden maar een fraaie omgeving. In de verzelfstandiging van 
dee monumentenzorg wordt wat een symbolische uitdrukking van stedelijkheid, grandeur, klas-

37.. Pikkemaat (1988) 352. 
38.. Dongelmans (1989) 63-65. 
39.. Op naar Nijmegen! Met de electrische tram door Nijmegen en omstreken. Reclame-Uitgave der Gemeente-Tram 
tee Nijmegen, herdruk 1993 [omstreeks 1910]. 
40.. V. de Stuers, Holland op zijn smalst, De Haan, Bussum, 1975 [1873]. 
41.. 'Rijksdienst voor de Monumentenzorg 50 jaar*, Monumenten, juni/juli 1997. 
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sebewustzijnn of religiositeit was, strategisch herbmikt en voor andere doelen aangewend. En 
watt een historisch gegeven was wordt steeds meer tot een weloverwogen keuze. 

Bureaucratiserin g g 
Dee verschuiving in de architectuur gaat gepaard met een verschuiving in de bestemming van 
hett stadscentrum. Meer dan in de vooroorlogse periode krijgen verzorgende voorzieningen het 
overwicht.. Minder woningen, fabrieken en kerken, meer en betere winkels, meer openbare ge-
bouwenn en een groter oppervlak aan straten en pleinen om de verwachte toename van het 
verkeerr op te vangen.42 Tot 1956, het jaar waarin het stadsbestuur de wederopbouw van het 
centrumm als min of meer voltooid beschouwt, omvat de nieuwbouw 257 winkels, 45 bedrijven, 
4044 woningen, negentien horeca-inrichtingen, twee bioscopen en één kerk.43 Het aantal wo-
ningenn neemt in de gehele binnenstad (inclusief Benedenstad) met 800 af; het aantal inwoners 
vermindertt tussen 1936 en 1965 met de helft, van meer dan 17.000 tot iets minder dan 
9.000.44 4 

Hett verval van de Benedenstad zet zich na de Tweede Wereldoorlog versneld voort. 
Dee bevolking, die bovendien vergrijst, daalt in dit deel van de binnenstad in omvang van 4.366 
personenn in 1947 tot 1072 in 1971. Het aantal woningen vermindert over die periode van 842 
tott 292. Het reconstructieplan De vijf heuvelen (1956) breekt met het idee om de Benedenstad 
tee herstellen, wat door het vergaande verval ook nauwelijks meer mogelijk is. In reactie op de 
sloopp neemt wel de roep om het behoud van historische gebouwen toe.45 De Gelderlander 
roeptt in 1959 bijvoorbeeld de herinnering aan het traditionele stadsprofiel op door de publicatie 
vann een oude foto, met als onderschrift: 

Datt profiel van Nijmegen, met zijn fijne lijn van afwisselend gebouwde en toch als eenheid aan-
doendee woningen, moet in de goede oude Waalkade-tijd een machtige indruk hebben gemaakt 
opp de beschouwer, die vanuit Lent de stad zag.46 

Hett is dit profiel dat Nijmegen later opnieuw zal trachten te realiseren. 

Dee Benedenstad heeft gedurende de jaren zestig een lage bestuurlijke prioriteit. Met de sane-
ring,ring, de onteigening en de sloop van de bebouwing maakt de gemeente geen haast; wel wordt 
hierr het moderne cultureel centrum 'De Lindenberg' (1965) gebouwd. De traagheid komt mede 
doordatt de betekenis van de Benedenstad voor het centrum en voor de stad als geheel ondui-
delijkk is: de Benedenstad krijgt de paradoxale status van een 'onbestemd gebied'. Het stadsb 
estuurr weet niet waar men dit gebied voor wil gebruiken. Geleidelijk aan wordt de Beneden-
stadd steeds meer gezien als geschikt voor de uitbreiding van het stadscentrum, voor de 'city-
functies'' zeggen planologen: voor kantoren, winkels en parkeren. Bovendien leeft het plan om 
tenn oosten van de stad in de Ooijpolder een woonwijk aan te leggen, wat de gedachte om de 
Benedenstadd bij het centrum te betrekken versterkt. Maar dit plan verdwijnt in 1969 abrupt van 

42.. Abmae.a . (1984)138. 
43.. De Vries (1969)131. 
44.. Structuuronderzoek  binnenstad.  Deel (V, Gemeent e Nijmegen , 1965,18. 
45.. Zie Nijmeegsen  Dagblad,  2 decembe r 1968. 
46.. De Geldenander,  22 augustu s 1959. 
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tafeltafel als de rijksoverheid de natuurlijke en landschappelijke waarde van de Ooijpolder be-
schermtt en bebouwing verbiedt. Voor de Benedenstad gaan de gedachten hierdoor weer meer 
uitt naar een woonbestemming die het stadscentrum ondersteunt, 'niet alleen als voedingsbo-
demm voor de detailhandel, maar nog meer ter verbetering van de leefbaarheid en de sfeer van 
dee binnenstad'. Planologen benadrukken de 'forum-kwaliteit' van de binnenstad: 'Het centrum 
alss plaats waar woningen, winkels, restaurants, cafe's, bioscopen, musea etc. te vinden zijn: 
eenn levend stadscentrum waar veel gebeurt en waar de mensen graag heen gaan'. 

Bijj de wederopbouw van het stadscentrum en de planvorming voor de Benedenstad 
kann worden gesproken van een 'bureaucratisering' van de planvorming. De planologische be-
slissingenn worden voorbereid door specialistische ambtenaren, die hun voorstellen verant-
woordenn met wetenschappelijk onderzoek. Het initiatief tot stadsprojecten in de periode 1874-
1940,, die ruimtelijk meer beperkt en in de tijd incidenteel waren, lag bij een kleine groep van 
vooraanstaandee burgers, bestuurders, ondernemers en architecten. Na de oorlog streeft het 
gemeentebestuurr samen met stedenbouwkundigen naar een toekomstgerichte en totale plan-
ningg van de stad. De stedenbouwkundigen verwoorden dit doel in het Structuurplan van 1951: 

Voorr het ontwerpen van detailplannen en de uitwerking van een totaalplan voor de gemeentelij-
kee ontwikkelingg dient allereerst te worden gestreefd naar een structureel overzicht van het toe-
komstigee Nijmegen, naar een in beginsel volledig plan derhalve, waaraan richtlijnen kunnen 
wordenn ontleend voor de verdere uitwerking. Een zodanig plan moet berusten op een weten-
schappelijkk onderzoek van de bestaande structuur, gekoppeld aan een prognose van toekom-
stigee behoeften.47 

Err verschijnt een serie 'structuur-onderzoeken' voor de stad.40 Eind jaren zestig wordt een alles 
omvattendee planning geformuleerd in de zogeheten Hoofdlijnen voor beleid (1970).49 Deze 
'hoofdlijnen'' voorzien niet alleen in inhoudelijke voorstellen maar ook in procedurele richtlijnen, 
waaronderr de inspraak van de bevolking. De planningspraktijk, die landelijk is vastgelegd in de 
Wett op de Ruimtelijke Ordening (1962), gaat bestaan uit 'structuurvisies' voor de stad, opge-
bouwdd rond de facetten wonen, werken, recreatie en verkeer, die vervolgens in bestemmings-
plannenn voor concrete gebieden worden uitgewerkt.50 Ambtenaren spelen bij deze planning 
eenn hoofdrol. Zij formuleren de visies en stellen bestemmingen voor die het onderwerp van in-
spraakk en politieke discussie kunnen zijn. 

Democratiserin g g 
Dee bureaucratisering van de ruimtelijke inrichting gaat min of meer gelijk op met een democra-
tiseringg van de besluitvorming. In de jaren zestig raakt in Nijmegen de katholieke hegemonie, 
diee in een emancipatiestrijd aan het begin van de twintigste eeuw gevestigd werd, ondergra-
ven.. Vervolgens komt de confessionele macht scherp tegenover de sociaal-democratie te 
staan.. In deze tweestrijd wordt de voorheen autoritaire bestuurscultuur van de stad doorbro-

47.. Structuurplan 1951,1. 
48.. Structuuronderzoek Nijmegen 1945-1962, Drie delen; De binnenstad van Nijmegen, Structuuronderzoek deel IV, 
1965. . 
49.. Nijmegen. Hoofdlijnen van beleid, april 1970. 
50.. Zie voor overzichten van de Ruimtelijke ordening in Nederland: A.K. Dut, F.J. Costa (ed.), Public Planning in the 
Netherlands.Netherlands. Perspectives and Change since the Second World War, Oxford University Press, 1985. 
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ken.. In 1966 behaalt de KVP in Nijmegen nog een absolute meerderheid van 51 procent van 
dee stemmen. Maar in 1978 hebben de confessionele partijen met gezamenlijk 40 procent van 
dee stemmen de meerderheid verloren. In het gemeentebestuur heeft de SDAP, die in 1927 
voorr het eerst een wethouderszetel inneemt, en later de PvdA een minderheidspositie. Tot 
19700 levert de PvdA steeds één wethouder. In dat jaar worden het er twee en in 1974 drie, 
waardoorr een bestuurlijk machtsevenwicht met het CDA ontstaat. In de periode 1978-1982 
voertt de PvdA oppositie tegen een coalitie van CDA, W D en D66. In de gemeenteraads-
verkiezingenn van 1986 behalen de linkse partijen een historische overwinning. De PvdA ver-
werftt 16 raadszetels en het socialistische blok van PvdA, PPR, PSP, CPN en de SP bezet sa-
menn 23 zetels, terwijl het CDA slechts 10 van de 39 zetels in de gemeenteraad heeft.51 

Hett democratiseringsstreven van de jaren zestig vindt in Nijmegen veel weerklank, 
voorall bij studenten van de universiteit. In de jaren zeventig floreren bewegingen van vrouwen-
emancipatie,, woningkrakers, stedenbouw, milieu-, vredes- en kernenergie-activisten. Vanaf 
beginn jaren zeventig ontstaat een krachtenveld waarbij initiatieven tot ruimtelijke inrichting niet 
meerr alleen worden genomen door bestuurders, ondernemers en ambtenaren maar ook door 
socialee bewegingen.52 Gebruikers van de ruimte willen zelf veranderingen bewerkstelligen en 
vragenn op allerlei manieren steun voor hun standpunten; het gemeentebestuur verwijten zij 
veelall een gebrek aan daadkracht.53 Tot in het begin van de jaren tachtig leidt de linkse oppo-
sitiee en het democratiseringsstreven tot scherpe ideologische polarisaties rond ingrijpende ste-
delijkee vraagstukken ais de stadsvernieuwing en de woningnood. Hiervoor is bijvoorbeeld de 
kraakbewegingg relevant. In 1981 trekken Nijmeegse krakers (inter)nationaal de aandacht door 
dee strijd om de bestemming van de Zeigelhof.94 Zij verzetten zich tegen het plan om hier een 
parkeergaragee in plaats van woningen te bouwen. De strijd leidt tot de grootste massa-
demonstratiee uit de Nijmeegse geschiedenis en loopt uit op een veldslag met de oproerpolitie 
bijj de ontruiming van gekraakte woningen in de Piersonstraat. Voor de herbouw van de Bene-
denstadd is een minder militante beweging van groot belang. Deze beweging zet zich in voor 
buurtbehoudd en sociale woningbouw. 

7.33 Benedensta d 

Woningbou w w 
Inn 1970 besluit het stadsbestuur, in het verlengde van de nota Hoofdlijnen van het beleid, om 
dee Benedenstad te 'reconstrueren' en een geheel nieuw ontwerp voor de inrichting van dit 
stadsdeell te laten maken door de projectontwikkelingsmaatschappij Empeo.55 Dit voornemen 
ontloktt in het kader van de inspraakprocedure een reactie aan de resterende gemeenschap 

51.Pikkemaat(1988)431 . . 
52.. Deze dynamie k word t voora l benadruk t door M. Castell s in 77» City  and The Grassroots  (Edward Arnold . 
London ,, 1983). 
53.. 'Stadsuitbreidin g en stadsvernieuwing' , 164. 
54.. M. van Tilburg , 'De Zeigelhof-affaire . Analys e van de politiek e besluitvorming ' .Scriptie,  KUN, Nijmegen . 1986. 
55.. Voor de herbou w van de benedensta d baseer ik mij op: L. Huberts , L. Ottheten , P. Veld 'Rehabilitati e van de be-
nedenstad ,, waardoo r beïnvloed ? Scriptie,  KUN, 1978; DE binnenstad  van Nijmegen.  Analyse  van de toekomstige 
ontwikkeling,ontwikkeling,  N.V. Maatschappi j voor Projectontwikkelin g 'EMPEO'. Utrecht , Jul i 1972. 



288 8 CASINOSTAD D 

vann rond de 1000 bewoners. Deze gemeenschap is geconcentreerd in het westelijke deel van 
dee Benedenstad, ook wel de Kloosterbuurt genoemd. Zij vrezen de genadeslag voor hun buurt 
enn richten het 'Buurtkomitee Benedenstad' (BB) (1970) op. Een groep vrouwen, die regelmatig 
inn het buurthuis bijeenkomt, neemt hiertoe het initiatief samen met twee studentarchitecten die 
eenn werkstuk over de Benedenstad willen maken. Deze architecten zijn geïnspireerd door de 
democratiseringenn van de jaren zestig. De meeste bewoners van de Benedenstad steunen 
hett BB en in de rest van de stad is er veel sympathie. De betrokkenheid van het BB bij het be-
leidd gaat veel verder dan de inspraak waar de planningsprocedure in voorziet. Het BB ontwik-
keltt alternatieven, dwingt medezeggenschap af en oefent politieke en sociale druk uit om haar 
argumentenn kracht bij te zetten. Uiteindelijk leidt dit in 1978 tot het besluit om de Benedenstad 
volledigg te herbouwen met woningwetwoningen voor de oud-bewoners en volgens het histori-
schee stadsprofiel. 

Omm te beginnen stelt het BB een alternatief voor het plan van Empeo op. Het BB wil 
geenn 'reconstructie' maar 'rehabilitatie'. Het doel is om de terugkeer van zoveel mogelijk oud-
bewonerss naar de Benedenstad mogelijk te maken. Dit luidt een strijd om de bestemming van 
dee Benedenstad in. Het BB komt tegenover de Stedenbouwkundige Dienst te staan. De dis-
cussiee spitst zich toe op de vraag of in de Benedenstad een 'positieve leefgemeenschap' 
denkbaarr is en of het stadscentrum zich wel leent voor een volkswijk. Het BB omschrijft de si-
tuatiee als volgt: 

Dee Benedenstad heeft als woongebied zijn eigen karakter in de loop der tijden gevormd. Deze 
oudee arbeiderswijk heeft door de sanering ontstellend geleden. Desondanks mag van een hecht 
buurtlevenn gesproken worden, dat gekenmerkt wordt door buurtfeesten, activiteiten in het buurt-
huis,, onderlinge contacten, typisch straatleven, burenhulp en Nijmeegs dialect. Dit moet als on-
misbaarr onderdeel van de binnenstad worden gewaardeerd. Bij de binnenstadsvorming mag 
niett het recht van de financieel sterkste prevaleren. Deze opvatting zal door krachtige over-
heidsmaatregelenn moeten worden gesteund.56 

Dee ambtenaren van de Stedenbouwkundige Dienst brengen hier tegenin '(...) dat het herstel 
vann de leefgemeenschap voor vroegere Benedenstadsbewoners een utopie zal zijn, omdat 
goedkopee woningen niet terug kunnen komen.'57 Zij vermoeden dat de solidariteit en het acti-
vismee in de Benedenstad uit nood geboren zijn en voortkomen uit de bedreigende situatie. De 
ambtenarenn verscherpen hun argumentatie als blijkt dat het gemeentebestuur niet onwelwil-
lendd tegenover de rehabilitatiegedachte van het BB staat, onder meer omdat daarvoor financi-
ëlee steun van de rijksoverheid te krijgen zou zijn. De Stedenbouwkundige Dienst stelt: 

Datt handhaving van de leefgemeenschap tot gettovorming zal leiden...' en dat 'handhaving van 
dee leefgemeenschap niet strookt met een "echt city-milieu", dat een veelheid van functies in zich 
bergt.... binnenstedelijke multifunctionaliteit vereist een melée van bewoners, zoals kinderloze 
echtparen,, alleenstaanden, studenten, kunstenaars, bejaarden en overigens ook autochtone 
bewoners.58 8 

56.. Hubert s e.a. (1978)43-44. 
57.. idem . 52 
58.. idem . 67 
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Mett het besluit om het westelijke deel van de Benedenstad te rehabiliteren passeert het stads-
bestuurr in 1972 de ambtenaren. B en W merkt expliciet op dat 'zij zich niet mag laten leiden 
doorr een technokratisch ambtenarenapparaat, maar dat zij aan dit apparaat leiding moet ge-
ven'.599 Het gemeentebestuur spreekt van een 'politieke beslissing', die aan de economische en 
technischee aspecten van rehabilitatie vooraf dient te gaan. Volgens critici laat de gemeente 
zichh 'inpakken' door een kleine belangengroep.00 Maar het besluit en het ideaal van de Bene-
denstadsbewonerss hebben de tijdgeest mee. Dit streven sluit aan bij een landelijke kentering 
inn het beleid voor oude woonwijken die minder snel gesaneerd en eerder gerehabiliteerd wor-
den.. De Amsterdamse Dapperbuurt en Nieuwmarkt kennen bijvoorbeeld een soortgelijk acti-
visme.011 Deze actiegroepen zijn sterk georganiseerd. Het BB heeft een eigen medium, het 5e-
nedenstadsnieuwsnedenstadsnieuws (1971), ais spreekbuis voor de bewoners en als middel tot het bespelen 
vann de publieke opinie.02 Het streven tot herstel van de Benedenstad komt in het teken te 
staann van een idealistische en landelijke strijd voor bewonersbelangen en tegen het 'grootka-
pitaal'.033 Het BB vormt het persoonlijke belang van de bewoners in korte tijd om tot een meer 
algemeenn belang van de gehele stad. 

Hett succes van het BB bij de inspraakprocedure is het begin van een actieve beweging 
voorr de Benedenstad. Het protest van een kleine groep tegen de sloop van een restant groeit 
uitt tot een breed gesteund en degelijk plan voor de herbouw van een woonwijk in de gehele 
Benedenstad.. De rijksoverheid steunt dit plan met een extra subsidie van achttien miljoen gul-
denn voor 500 woningwetwoningen. 

Uiteindelijkk zal de bevolking in de Benedenstad ten opzichte van het begin van de jaren 
zeventigg verdriedubbelen tot bijna 3000 bewoners. Hierdoor neemt de in het stadscentrum 
woonachtigee bevolking toe, waarbij het centraalstedelijk wonen zich in de Benedenstad con-
centreert.. De totale omvang van de bevolking in de binnenstad blijft met 8.402 personen in 
19900 iets onder het niveau van 1965. Verder blijkt het ideaal van het herstel van een oude 
volkswijkk voor het oostelijke deel van de Benedenstad maar zeer ten dele werkelijkheid te 
wordenn - in de Kloosterbuurt noemt men het oostelijke deel schertsend wel 'de yuppenbuurt'. 
Veell van de nieuwe bewoners hebben een individualistische houding en nemen bijvoorbeeld 
niett deel aan het verenigingsleven en maken nauwelijks gebruik van het wijkcentrum. De po-
pulariteitt van het wonen in de Benedenstad is zeer groot, afgaande op de inschrijftijd van meer 
dann zeven jaar bij de woningverenigingen. Maar het verloop is ook groot gezien de vele ver-
huizingen.544 Je kunt er prachtig wonen, maar voor ouderen is de woonomgeving minder ge-
schikt.. Dat komt door het geaccidenteerde terrein en de grove en onregelmatige bestrating met 

59.. idem. 62. 
60.. Abmae.a. (1984)143. 
61.. Zie voor een uitvoerig e analys e van deze Amsterdams e bewegingen : Mamadou h (1992). 
62.. Benedenstadsnieuws,  1984785, nr.5. 
63.. Het verzet van het BB tegen de planne n van projectontwikkelaa r Empeo en bouwbedrij f Breder o en de samen -
werkin gg van het gemeentebestuu r met deze bedrijven , is destijd s breed uitgemete n in de landelijk e pers , onder meer 
inn  de Volkskrant  ('Nijmege n verkies t prestigepla n voor verkrott e Benedenstad' , 15-3 1973), de Tijd  ('Bang voor twee-
dee "Hoo g Catharijne" . Buur t strijd t voor behou d Nijmeegs e benedenstad' , 15-3 1973), de Revue  ("Waakzam e bur -
gerss nemen de handschoe n op tegen bredero' s bulldozers' , novembe r 1973) en de Groene  Amsterdammer  ('Pro -
jectontwikkelaa rr  Breder o slaat weer toe. Het slopend e gevech t om de Nijmeegs e Benedenstad' , 1 mei 1974). 
64.. De Gelderlander,  3 novembe r 1989; 25 novembe r 1989. 



290 0 CASINOSTAD D 

kinderkopjes.. En voor jonge ouders zijn de smalle hoge huizen zonder tuinen weer minder ge-
schikt.. De Benedenstad is niet populair bij gezinnen met kinderen. In het stadscentrum over-
heersenn de kleine huishoudens van alleenstaanden (73 procent) en paren (11 procent). 

Stadsgezich t t 
Niett alleen voor de functionele bestemming van de Benedenstad tot woonwijk is de rijksover-
heidd van belang. Dit geldt ook voor de esthetische dimensie, met name door de aanwijzing in 
19755 van de Benedenstad tot een 'beschermd stadsgezicht'.65 'Voor Nederland is het gezicht 
vanaff beide Waalbruggen op de tegen de hellingen gebouwde stad uniek', schrijft de minister 
vann CRM in een brief aan B en W.66 Door deze aanwijzing zullen waar mogelijk historische 
pandenn moeten worden gerestaureerd en zal de bouw zich moeten voegen naar het negen-
tiendee eeuwse stadsprofiel, afgemeten naar de hoogtelijnen, het stratenplan en de gevel-
hoogte.. De rijksoverheid levert hiervoor een extra bijdrage aan de kosten van de herbouw.67 Er 
hoeftt geen vrees te bestaan dat de Benedenstad tot een 'openluchtmuseum' wordt, stelt de 
raadscommissiee voor cultuur.68 De Benedenstad moet 'optimaal leefbaar* zijn. Volgens de 
stadsarchitectt zullen bij restauraties historische gebouwen 'een karakter krijgen dat bij de om-
gevingg past'. 

Dee juridische status van het 'beschermd stadsgezicht' vloeit voort uit de Monumenten-
wett van 1961. De toepassing ervan is tekenend voor de evolutie in het denken over het be-
houdd van historisch erfgoed. Daarbij wordt bovendien een verband gelegd tussen de politieken 
vann volkshuisvesting en monumentenzorg.69 Na het van kracht worden van de monumenten-
wett dragen deskundigen in eerste instantie kleine stads- en dorpskernen, die zij als karakteris-
tiekk voor de Nederlandse cultuur beschouwen, ter bescherming voor. Begin jaren zeventig 
wordtt het verband gelegd tussen de sanering van oude stadswijken, de woningnood en de 
monumentenzorg.. In 1973 leidt dit tot een specifieke regeling 'Geldelijke steun rehabilitatie' 
vann het ministerie van VROM. De gemeente Nijmegen doet hierop voor de Benedenstad een 
beroep.. Uiteindelijk vindt een vergaande formalisering van het landelijke beleid plaats, met de 
invoeringg van een 'historische factor" voor de berekening van financiële steun aan rehabilita-
tieprojecten.70 0 

Dezee verzelfstandiging van de monumentenzorg is ook zichtbaar in de Benedenstad 
zelf.. De Benedenstad wordt herbouwd in het verlengde van eerder in oude luister herstelde 
gebouwenn als het 'Besiendershuis' (het tolhuis), het 'Brouwershuis', het 'Weeshuis' (1959), de 
'Kanunnikenhuisjes'' (1971) en de 'Commanderie van Sint Jan' (1975) waarin het gemeente-
museumm gehuisvest is. De Benedenstad weerspiegelt een verbluffend mengsel van conserva-
tievee en progressieve idealen. Met het beschermd stadsgezicht sluit de herbouw van de Bene-
denstadd aan bij de restauratie van het hoger gelegen stadscentrum in de jaren vijftig. In de ja-

65.. Zie Nota Beschermd Stadsgezicht Nijmegen, Gemeente Nijmegen, mei 1975; op de subsidiemogelijkheden in 
hett kader van een Beschermd Stadsgezicht wordt ai ingegaan in het Empeo-rapport van 1972. 

66.. Nijmeegs Dagblad, 20 mei 1975. 
67.. In het voornemen van 1975 is sprake van 117,3 miljoen gulden voor het herstel van de benedenstad, exclusief 
dee renovatie van de Kloosterstraat en de bouw van enkele honderden woningen op de grotere openliggende terrei-
nen.. De rijksoverheid zou hieraan 55,8 miljoen bijdragen, waarvan 7 miljoen door het ministerie van CRM. 

68.. De Gelderlander, 27 mei 1975. 
69.. Zie J. Hollestelle, 'Het wetsartikel beschermde stads- en dorpsgezichten herleeft', Monumenten, juni 1997,16-22. 
70.. Zie Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Historische factor verdeelsleutel stadsvernieuwing, Zeist, 1984. 
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renren negentig lijkt Nijmegen, oppervlakkig bezien vanaf de rivier, door het beschermde land-
schapp van de Ooijpolder, het herbouwde stadscentrum met de Sint Stevenskerk en het be-
schermdee stadsgezicht van de Benedenstad in honderd jaar nauwelijks veranderd te zijn. 
Maarr het is een zorgvuldig geconserveerd en gereconstrueerd namaakprofiel dat, zoals vaker 
inn deze studie, minder het resultaat van een vooropgezet plan en meer een samengesteld ef-
fectt van een omstreden proces is. 

Crisis s 
Hett krachtenveld en de doelstellingen voor de Benedenstad uit de jaren zeventig, steken af te-
genn de verhoudingen aan het begin van de jaren tachtig bij de plannen voor een toeristisch 
trekpleisterr en een casino aan de Waalkade. Waar politiek en bewoners de doorslag gaven, 
wordenn economische belangen en de wensen van ondernemers richtinggevend. Op de 
machtsbalansenn waarlang de henbouw van de Benedenstad zich voltrekt verschuiven de 
evenwichten. . 

Dee macht van het BB kalft af en die van de ambtelijke diensten neemt toe. Met de so-
cialee woningbouw en vervolgens een welzijnsplan voor de Benedenstad heeft het BB haar 
voornaamstee doelen bereikt. Het BB voelt zich ook niet langer de legitieme vertegenwoordiger 
vann de bewoners.71 Met de nieuwbouw en de groei van de bevolking in de Benedenstad 
spreektt een 'solidaire gemeenschap' niet langer vanzelf: 'Hoe zal het nu gaan met al die Be-
nedenstadters?? Gaan ze samen één buurt vormen of niet? Moet je iedereen zijn eigen gang 
latenn gaan en de bewoners desnoods uit elkaar laten groeien?'.73 Deze twijfel kan een deel 
vann de aandacht verklaren die het Benedenstadsnieuws vanaf 1984 aan de geschiedenis van 
dee Benedenstad besteedt.73 Daarvoor wordt een archief aangelegd, daarover wordt een ten-
toonstellingg georganiseerd en daarover verschijnt een serie artikelen. Dit is nadrukkelijk een 
pogingg om het historisch besef en de betrokkenheid bij de wijk onder de nieuwe bewoners te 
bevorderen.. Het is ook een poging om het draagvlak tegen de plannen voor de Waalkade te 
vergroten.. Maar het BB, dat zichzelf in 1982 opheft, neemt hiertoe niet het initiatief. In 1983 en 
dee eerste helft van 1984 verschijnt ook het Benedenstadsnieuws niet meer. Daarmee ontvalt 
eenn belangrijk deel van de organisatorische basis aan de Benedenstadbeweging. In 1984 is 
weerr sprake van enkele groepjes buurtbewoners die zich verenigen rondom actuele punten 
vann ongenoegen: De 'Verkeersgroep', de 'Casinogroep' en het 'Bewonerskomitee Grotestraat'. 
Ookk het Benedenstadsnieuws krijgt een vervolg. Ondertussen zijn de bewonersbelangen meer 
verknooptt met de ambtelijke en politieke besluitvorming. Dit komt door een 'bewonersconsu-
lent'' (1982) en later de Wijkraad (1987) 

Dee crisis in de Benedenstadbeweging van 1983 valt samen met de beslissing tot de 
komstt van het casino en met de plannen voor de Waalkade. Van deze plannen en de procedu-
ress voor de casinovestiging zijn slechts weinig mensen op de hoogte. En het is aanvankelijk 
allerminstt duidelijk dat het casino voor de Waalkade komt. Terugblikkend stelt Theloosen, een 
kennerr van de Benedenstadgeschiedenis en lid van de Casinogroep: Toen het BB op haar 
retourr ging viel helemaal niet te voorzien dat de gemeente aan de Waalkade een grote omslag 

71.. Fragmen t uit een intervie w met voormalig e leden van het BB in het Benedenstadsnieuws,  1984/85, nr.4/5,3-4 . 
72.. Benedenstadsnieuws,  1984/85, nr. 4/5,3. 
73.. Zie Benedenstadsnieuws,  apri l 1986. 
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vann wonen naar horeca zou maken'. Anders dan aan het begin van de jaren zeventig zijn bo-
vendienn de condities voor een succesvol verzet tegen de plannen van de gemeente volgens 
Theloosenn op dat moment ongunstig: 

Omdatt we met weinig mensen waren en de nadruk legden op interne eenheid, wat wel eens 
moeilijkk was, op het nalopen van de bezwaarschriftenprocedure en op het formuleren van ar-
gumenten,, hadden we de handen vol. Bovendien waren dezelfde mensen vaak bezig met het 
verkeersprobleem,, met kinderopvang, met zoveel dingen, het was een wijk in opbouw... Er is 
bijnaa nooit iemand actief in een nieuwe wijk, want mensen moeten hun woning inrichten, die 
moetenn wennen, hun eigen zaakjes regelen en dan pas kijken ze eens wat verder dan hun ei-
genn stoep.74 

Daarnaastt ondersteunt de publieke opinie het protest vanuit de Benedenstad niet. De Gelder-
landerlander verwoordt die opinie in het verslag van de inspraakavond in juni 1985 over de wijziging 
vann het bestemmingsplan.75 Rond de 40 Benedenstadsbewoners noemen deze inspraak een 
democratischee farce. Zij zeggen geen vertrouwen in de politiek te hebben en uiten hun onge-
noegenn met stickers - casiNO - en pamfletten - Maak van de Waalkade geen Baaikade. Deze 
bewonerss kondigen aan bezwaarschriften tegen de plannen voor de Waalkade in te zullen 
dienen.. Maar de krant weet: 'Het casino is niet meer tegen te houden. Het casino komt er, en 
datt heeft een goede reden. Omdat de stad er belang bij heeft. Verzet van de bewoners van de 
Benedenstadd is kansloos'. De economische crisis en de werkloosheid verdringen de woning-
nood,, die voor een groot deel lijkt te zijn opgelost, van de top van de politieke agenda. 

7.44 Casinosta d 

Dee bestemming en inrichting van de oostelijke Waalkade voor toeristisch-recreatief gebruik 
vloeitt niet rechtstreeks voort uit de planologie en dee herbouwplannen voor de Benedenstad. Dit 
iss een gevolg van de economie, van de commercialisering van de openbare ruimte en van het 
toerisme.. Aan de Waalkade komt een casino, onder meer uit het oogpunt van werkgelegen-
heid. . 

Hett is niet eenvoudigweg zo dat het gemeentebestuur kiest voor een bedrijfsmatige in-
vullingg van de oostelijke Waalkade in plaats van voor de woonbestemming die in de rest van 
dee Benedenstad geldt. Binnen de planologische praktijk kunnen aan gebieden weliswaar ver-
schillendee stedelijke functies (wonen, werken, recreatie of verkeer) toegekend worden, maar 
dezee functies stonden steeds in dienst van de maatschappelijke belangen van de stedelijke 
bevolking.. De detailhandel in woonwijken of in het stadscentrum werd bijvoorbeeld steeds af-
gemetenn aan enerzijds de belangen van ondernemers en anderzijds de behoefte aan deze 
voorzieningenn bij de bewoners in Nijmegen en omstreken, het 'verzorgingsgebied' van de stad. 
Bijj de bestemming van de Waalkade is van deze criteria nauwelijks sprake. Hier wordt geko-
zenn voor een bedrijfsmatige invulling om de werkgelegenheid en de economische groei van de 
stadd te bevorderen. Bij de bestemming van de Waalkade wordt de planologie aan dit streven 
ondergeschiktt gemaakt. Daarom is voor de Benedenstad sprake van een meer fundamentele 

74.. Interview, januari 1992. 
75.. De Gelderlander, 11 juni 1985. 
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omslagg in het denken en tekent zich voor Nijmegen een nieuwe fase in de ontwikkeling van de 
stadd af, die ik aanduid als de casinostad. Bestuurders gaan de stad met andere ogen bekijken. 
Dee stedelijke ruimte is niet alleen een plaats om te wonen, te werken en te recreëren, maar 
kann ook worden geëxploiteerd om de stedelijke economie te stimuleren. Voor de invloedrijke 
socialistischee politicus W. Hompe, die gedurende de jaren tachtig als wethouder onder meer 
verantwoordelijkk is voor de stadsvernieuwing, geeft deze verschuiving uitdrukking aan een 
veranderdee opvatting over de stad, die de politieke tegenstellingen overstijgt: 

Ikk ben qua maatschappijvisie en ideologie vind ik zelf niet veranderd, alleen wel door ervaring 
wijzerr geworden. Toen ik wethouder werd [1982] bouwden we bijvoorbeeld alleen sociale huur-
woningenn (...). Maar nu bouwen we én én: ook woningen voor mensen met hogere inkomens, 
omdatt ik gezien heb dat als je alleen maar bouwt voor mensen met lage inkomens dat je stad 
heell zwak wordt qua sociale structuur (...) Als wethouder sta je er voor de hele stad en wil je wat 
welvaartt en werkgelegenheid.76 

Voorr een analyse van zulke economische doelstellingen schieten typeringen van de stad in 
termenn van de maatschappelijke functies tekort, zoals van de eerder aangehaalde Simmel of 
Wirth.. Zij vestigen de aandacht op de inrichting en de beleving van de stad, terwijl bijvoorbeeld 
aann de Waalkade de exploitatie en de beheersing van de stad aan de orde is. Met name David 
Harveyy vestigt in The Condition of Postmodemity (1989) de aandacht op deze 'nieuwe stedelij-
kee behoeften'.77 

Citiess and places now, it seems, take much more care to create a positive and high quality ima-
gee of place, and have sought an architecture and forms of urban design that respond to such 
need.. That they should be so pressed, and that the result should be a serial repetition of suc-
cessfull models (such as Baltimore's Harbor Place), is understandable, given the grim history of 
deindustrializationn and restructuring that left most major cities in the advanced capitalist world 
withh few options exept to compete with each other, mainly as financial, consumption, and en-
tertainmentt centres, imaging a city through the organization of spectacular urban spaces beca-
mee a means to attract capital and people (of the right sort) in a period (since 1973) of intensified 
inter-urbann competition and urban entrepreneurialism'.78 

Inn de tweede fase van de stadsvorming, ongeveer vanaf de jaren 1880, stonden in de planolo-
giee de maatschappelijke belangen van Nijmegen voorop. De herbouw van de Benedenstad 
valtt te beschouwen als een hoogtepunt in deze ontwikkeling, aangezien de herbouw tot stand 
komtt in de context van een vergaand sociaal activisme. Maar vanaf ongeveer 1980 geven bij 
planologischee beslissingen steeds vaker economische motieven de doorslag. Ik suggereer 
hiermeee niet dat het stadsbestuur ten onrechte kiest voor een commerciële Waalkade. Wel is 
hett zo dat de legitimering van deze beslissing op gespannen voet staat met de planologische 
praktijkk van de stad, en dat deze beslissing een omkering inhoudt van de functionele relatie 
tussenn de stad en de economie. Was het vroeger, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het ne-

76.. Interview,  decembe r 1991. 

77.. D. Harvey , 77» Common  of  Postmodemity.  An Enquiry  into  the Origins  of  Cultural  Change,  Basi l Blackwell , Ox-
ford ,, 1990. 
78.. Harvey (1990) 92. 
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gentiendee eeuwse toerisme, zo dat de stedelijke planologie het (economische belang van het) 
toerismee diende te bevorderen, bij de Waalkade is het veeleer zo dat de (planologie van) toe-
ristisch-recreatieveristisch-recreatieve voorzienigen ervoor dient om de stedelijke economie te stimuleren. 

Inn de planologie van Nijmegen komt zo een verschuiving naar voren in de motieven 
voorr de stadsontwikkeling. Hieruit valt de aantrekkelijkheid van een casino voor Nijmegen ge-
deeltelijkk te verklaren. Maar om de fase-overgang te verhelderen is het tegelijkertijd van belang 
omm de verschuiving in motieven voor de stadsontwikkeling te koppelen aan een analyse van 
dee (economische) gevolgen hiervan (zie figuur 1.1). Want de motieven van het stadsbestuur 
lerenn nog weinig over de belangstelling van het casino voor Nijmegen en voor de Beneden-
stad.. Het casino kiest niet zonder meer voor de stad, de stad kiest ook voor het casino en doet 
daarr veel moeite voor. 

7.55 Economi e 

7.5.17.5.1 Industrie 
Inn de jaren vijftig krijgt in heel Nederland de industrialisering een hoge prioriteit. Ook de ge-
meentee Nijmegen versterkt de industrie. De structurele werkloosheid vermindert van ongeveer 
20000 personen in de eerste helft van de jaren vijftig tot enkele honderden begin jaren zestig.70 

Maarr net zoals voor de oorlog profiteert de dienstenstad Nijmegen betrekkelijk laat van de 
economischee opbloei. En Nijmegen is een vroeg slachtoffer van de industriële neergang, die 
vanaff het midden van de jaren zestig inzet. Door de concurrentie van 'lage-lonen-ianden' ver-
dwijntt de verouderde en arbeidsintensieve industrie, met name de textiel-, kleding-, kunststof-
enn schoenindustrie. Het aantal in de industrie werkzame personen daalt vooral in de periode 
1974-19811 sterk met 37 procent van 14.970 tot 9.480.80 De bevolking van Nijmegen neemt 
tussenn 1945 en 1970 toe van 96.000 tot 148.000 en blijft daarna tot in de jaren negentig in om-
vangg vrij stabiel. In 1990 telt Nijmegen 145.000 inwoners. 

Maarr de economische structuur van Nijmegen blijft in veel opzichten kwetsbaar. De 
dienstverleningg overheerst de industrie, en binnen beide sectoren overheersen betrekkelijk 
zwakkee bedrijfstakken en ondernemingen. Binnen de dienstensector is de overheid bijvoor-
beeldd belangrijker dan de commerciële dienstverlening, met name door het onderwijs en de 
medischee voorzieningen; de universiteit en het ziekenhuis zijn veruit de grootste werkgevers in 
Nijmegen.. Hoewel de dienstensector in de jaren zestig en zeventig sterk groeit, compenseert 
dezee niet het verlies aan industriële werkgelegenheid. 

Dee werkloosheid loopt begin jaren tachtig in de regio Nijmegen op tot de hoogste van 
Nederland.. Eind jaren zeventig stijgt de werkloosheid snel van 8,8 procent van de be-
roepsbevolkingg in 1979 tot 27 procent in de zomer van 1983 - landelijk is dit percentage dan 
17.3.811 Deze stijle stijging heeft als oorzaak de stagnerende groei van de werkgelegenheid in 
combinatiee met een toename van het arbeidsaanbod, vooral onder academici en vrouwen. In 

79.. De Vries (1969) 159. 
80.. Gemeent e Nijmegen , Statistisch  jaarbeeld  1989-1990, Afdelin g SEO. 
811 .Themanumme r regional e werkgelegenheid , Nijmegen  Transfer,  (Een driemaandelijk s tijdschrif t dat word t uitge -
gevenn door het Transferburea u van de KUN), decembe r 1983; Een (klein ) deel van deze groe i word t veroorzaak t 
doorr  een verruimin g van de werkoosheidsdefiniti e in 1982 (over dat jaar bedroe g de werklooshei d in de regio Nijme -
genn 19 procent) . 
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19844 is er een kentering. De werkgelegenheid stijgt vanaf dat jaar weer iets. De werkloosheid 
daaltt vanaf 1986 enigszins, maar deze is structureel en blijft voor de Nijmeegse politiek 'on-
aanvaardbaarr hoog'.82 In de regio als geheel is de werkloosheid dan iets lager maar in de stad 
iss deze in 1990 zo'n 25 procent; wordt de ruimere arbeidsdefinitie van het CBS gehanteerd 
dann is de werkloosheid in Nijmegen altijd nog 16,3 procent terwijl dit percentage in Nederland 
7,55 is.83 

Inn reactie op de de-industrialisering en de economische stagnatie van na de 'olie-crisis' 
gaatt Nijmegen eind jaren zeventig als een van de eerste steden in Nederland over tot een 'of-
fensievee industriepolitiek'.84 Het doel is niet zozeer om werkgelegenheid voor de bestaande 
werklozenn te scheppen, alswel om de zwakke economische structuur van Nijmegen te verster-
ken.. De acquisitie van bedrijven in het buitenland maakt deel uit van dit streven. Dit wordt za-
kelijkk aangepakt onder leiding van Th. Heijke, hoofd van de strategische afdeling 'planning, or-
ganisatiee en werkgelegenheid' van de gemeente Nijmegen. Over de acquisitie vertelt Heike: 

Wee hebben een gerenommeerd Amerikaans accountantsbureau ingeschakeld. Dat had van 
miljoenenn bedrijven gegevens in hun computers zitten. Overal hadden zij inspecteurs rondlopen 
-- een soort recherche-achtkje organisatie. We gingen naar Amerika met volledige rapportages 
overr de te bezoeken bedrijven in ons bezit, over de omzet, winsten; ik wist of de directeuren 
getrouwdd of gescheiden waren, wat voor uitspraken ze in de pers gedaan hadden, hun auto, of 
dee bedrijfsmiddelen in eigendom waren enz. Die informatie kon je gewoon kopen. Daar moest je 
well flink voor betalen (...) We hebben de eerste keer aan de hand van onze criteria een uitdraai 
latenn maken van 10.000 adressen. Daarheen stuurden we informatie over Nijmegen met een 
brieff ondertekend door de burgemeester. We refereerden ook aan A Bridge Too Far en dat 
soortt dingen (...) Het bureau in New York zocht dan contact met de bedrijven die reageerden. 
Geleidelijkk aan werd dan zo'n klant rijp gemaakt voor persoonlijk bezoek... Wij reisden daar niet 
inn het wilde weg rond.85 

Opp deze manier werft het Nijmeegse bestuur aan de Noordoostkust van de VS met succes 
technologischh hoogwaardige industrie. Tot 1990 trekt Nijmegen 28 bedrijven aan met in totaal 
ongeveerr 2.200 directe arbeidsplaatsen, met als paradepaardjes de computerbedrijven Digital, 
Intergraphh en Packard Bell en het voedingsmiddelenconcern Mead Johnson.98 De rijksoverheid 
ondersteuntt deze industriële versterking met aanzienlijke subsidies.87 Na een dieptepunt in 

82.. Zie A Verhoef, 6. Schattenberg, Strategische verkenning economische en arbeidsmarktaspecten stad en regio 
NijmegenNijmegen 1990-2000, SEO gemeente Nijmegen, 1992. 
83.. Bij de voor Nijmegen gegeven percentages bestaat de werkende beroepsbevolking uit personen die in loondienst 
minstenss 20 uur werken. De werkzame beroepsbevolking bestaat voor het CBS uit personen die minstens 12 uur 
werken.. (CBS, Enquête beroepsbevolking). 
84.. Dienst Economische Zaken, Economisch beleidskader 1991-1994, Nijmegen, 1991. 
85.. Interview, maart 1992. 
86.. Dienst Economische Zaken, Economisch beleidskader 1991-1994, Nijmegen, 1991; Zie voor de gegeven cijfers 
ook:: Afdeling Sociaal Economisch Onderzoek, Statistisch jaarbeeld 1989/1990, gemeente Nijmegen. 
87.. Dienst Economische Zaken, Nijmegen in de markt. Het stedelijk economisch beleidsplan ('86-'89), Nijmegen, 
1986.. Nijmegen komt gedurende de jaren tachtig in aanmerking voor de Investeringspremieregeling (IPR) met het 
hoogstee tarief van 35 procent. Daarmee is veel geld gemoeid. In 1984 komen bijvoorbeeld acht bedrijven die geza-
menlijkk 83 miljoen gulden investeren hiervoor in aanmerking, wat een totaal subsidiebedrag van 20 miljoen gulden 
betekent.. Nijmegen deelt in de jaren tachtig bovendien mee in een subsidieregeling voor 'structuurversterkende 
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19833 met 7.500 arbeidsplaatsen komt de industriële werkgelegenheid met 10.600 arbeids-
plaatsenn in 1989 bijna weer uit op het niveau van begin jaren zeventig. Binnen de industriële 
sectorr vindt dus geen groei plaats maar wel een herstructurering in de richting van geavan-
ceerdee technologie en een internationale markt. Werkgelegenheidsgroei vindt over langere 
termijnn wel plaats in de dienstensector, die uitdijt van 37.600 arbeidsplaatsen in 1974 tot 
43.2000 in 1989; de groei komt vrijwel geheel voor rekening van non profit diensten. Het over-
wichtt van de dienstensector in de economie neemt over deze periode toe van 65 tot 
755 procent van de werkgelegenheid - 45 procent is non profit. 

Dee actieve werving getuigt bovenal van een nieuwe mentaliteit, die meer in het alge-
meenn wel is aangeduid in termen van 'neo-liberalisme' en no-non-sense. Het ge-
meentebestuurr gaat zich nadrukkelijk bemoeien met en geeft prioriteit aan de economie. Dit 
leidtt in 1983 tot de oprichting van een aparte dienst EZ, onder leiding van Heijke.88 Deze dienst 
geeftt vorm aan het beleid en ondersteunt waar mogelijk ondernemingen bij de vestiging in 
Nijmegen.. In sommige opzichten krijgen nieuwe bedrijven een voorkeursbehandeling. Bij de 
formuleringg van het economisch beleid voor de stad sluit Nijmegen aan bij het landelijke indu-
striebeleidd zoals met name omschreven door de Commissie Wagner (1981), een invloedrijke 
'adviescommissiee inzake de voortgang van het industriebeleid'.89 Rondom 1980 wordt de indu-
striee landelijk gezien als 'motor voor 
economischee groei'. Volgens de WRR zou 
mett 'nieuw elan' aan industriële vernieuwing 
gewerktt moeten worden.90 Sleutelwoorden 
bijj dit beleid die ook in Nijmegen 
weerklinkenn zijn innovatie, technologie, 
ondernemersklimaat,, export, flexibiliteit en 
deregulering.. Naast de directe werving en 
ondersteuningg vestigt de dienst EZ de aan-
dachtt op Nijmegen met de campagne 
NijmegenNijmegen Promotion. Zij beveelt Nijmegen 
internationaall aan als The perfect location 
forfor European operations. Begin jaren 
negentigg profileert Nijmegen zich samen met 
Arnhemm onder de noemer van het KAN -
Knooppuntt Arnhem Nijmegen (zie 
afbeeldingafbeelding 7.4)." Dit actieve economisch 
beleidd is niet beperkt tot de industrie. Het is 
vann toepassing op de gehele marktsector en 
betreftt ook het toerisme. 

maatregelen'' die jaarlijks tenminste 2 miljoen gulden bedraagt. 
88.. Gemeente Nijmegen, Dienst Economische Zaken. Analyse economische problematiek beleidskaderen activitei-
tenten 1985,1984. 
89.. Adviescommissie inzake het industriebeleid (Commissie-Wagner), Een nieuw industrieel elan, Den Haag, 1981 
90.. WRR, Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie, 1980 
91.. Zie M.W. de Jong, C. Machielse, Flexibilisering en regionale vervlechting. Een economisch-technologisch ont-
wikkelingsperspectiefwikkelingsperspectief voor de regio's Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn, INRO-TNO, Delft, 1990; Profielschets 
Knooppuntt Arnhem-Nijmegen, Vastgesteld door de Colleges van B en W van Arnhem en Nijmegen, maart 1991. 

AfbeeldingAfbeelding  7.4: De ligging van Nijmegen en Am-
hemhem in 'Europees perspectief. Met dit kaartje 
(1991)(1991) profileert de dienst EZ Nijmegen als 'The 
perfectperfect location for European operations'. 
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7.5.27.5.2 Toerisme 
Naa de Tweede Wereldoorlog krijgt het toerisme betrekkelijk weinig aandacht. Dit is wellicht 
opmerkelijkk omdat het toerisme in de negentiende eeuw in Nijmegen een speerpunt was. Het 
historischh erfgoed, het landschap en het toerisme blijven weliswaar een vanzelfsprekend be-
standdeell van de plaatselijke economie maar het toerisme is toch van secundair economisch 
belang.. Herstel en vernieuwing van de hotels wordt in de jaren vijftig bijvoorbeeld niet haalbaar 
gevonden.. Dit komt doordat het elitaire toerisme zich naar het buitenland heeft verplaatst en 
hett toerisme naar Nijmegen en omgeving van karakter is veranderd. Hotel Berg en Dal, dat 
volgenss een journalistiek commentaar uit 1954 'Berg en Dal zijn aanzien heeft gegeven en dit 
eerstt zo stille plaatsje heeft gemaakt tot het vreemdelingenoord dat het thans is', is niet meer 
hett voornaamste symbool van het toerisme.92 Wanneer dit hotel in 1971 wordt afgebroken is 
sprakee van 'vergane glorie'.83 Er heeft een democratisering van het toerisme plaatsgevonden 
mett een verschuiving naar de dagrecreatie van gezinnen, die met de trein en later per bus en 
mett de auto naar Nijmegen komen. Vanaf ongeveer 1950 neemt dit bezoek met grote spron-
genn toe, wat de W V toeschrijft aan de vakantieregeling voor werknemers en de populariteit 
vann g roepsexcursies.94 Een 'vakantiekrant' uit 1959 noemt Berg en Dal een 'paradijs voor de 
kleinee mensen'.95 De verschuiving komt tot uiting in campings, speeltuinen en pannekoe-
kenhuisjes.. Het amusementspark Tivoli in Berg en Dal valt te beschouwen als het symbool van 
ditt massatoerisme. 

Dee opkomst van het massatoerisme trekt aan het begin van de twintigste eeuw veel 
aandacht.. Zomers publiceren de kranten bijna dagelijks de aantallen treinreizigers. Op 30 juni 
19111 schrijft de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant bijvoorbeeld: 

Nuu het hoogseizoen weer is aangebroken - helaas nog niet het echt-zomerse weer - zien we in 
onzee straten weder geregeld een aantal vreemden, die aangetrokken door het schoon van onze 
stadd en hare omstreken, een dagje hier komen doorbrengen. Ontzettend groot bijvoorbeeld is 
hett aantal scholen, dat Nijmegen voor een uitspanningsdagje kiest. Geen dag gaat voorbij of 
menn ziet troepen kinderen met hunne onderwijzers hier rondpatrouilleren (...) Maar de grootste 
druktee bracht een extra-trein uit Vlissingen en andere Zeeuwsche plaatsen, die om 5 uur 5 m. 
vandaarr vertrokken hier om 9 uur 40 1500 Zeeuwen aanbracht, terwijl de overigen naar Arnhem 
doorreisden.. De aardige Zeeuwsche boerinnetjes en hun typische cavaliers trokken zeer de 
aandachtt (...).96 

Opp het welzijn der recreanten en de leerzaamheid van de dagtochten ligt bij de ontwikkeling 
vann het massatoerisme de nadruk, veel meer dan op het persoonlijk genot en het geldelijk ge-
win.. Het rijksmuseum Kam (1922) over de vroegste en middeleeuwse geschiedenis van Ne-
derlandd en Nijmegen en het openluchtmuseum De Heilig Land Stichting (1915) zijn hier uitge-
sprokenn voorbeelden van. De bedoeling van de initiatiefnemers van De Heilig Land Stichting is 
omm aan de hand van reconstructies van heilige plaatsen de bijbel dichter bij het volk te bren-

92.. Nijmeegs Dagblad, 24 januari 1954. 
93.. Het Vrije Volk, 27 januari 1971. 
94.. Holthuizen (1992) 59. 
95.. De Provinciale en Geldersche Courant, 27 juni 1959. 
96.. Geciteerd in Holthuizen (1992, 56). 



298 8 CASINOSTAD D 

gen.. De religieuze bezinning staat in het begin voorop, maar het accent verschuift naar een 
cultuurhistorischee benadering van de bijbel, waardoor De Heilig Land Stichting uit kan groeien 
tott een educatief attractiepark. 

Maarr in de jaren zeventig raakt ook het massatoerisme naar Nijmegen en omgeving in 
eenn slop.87 Op het toerisme lijkt een soort 'successie-theorie' van toepassing. Aantrekkelijkhe-
denn worden ontwikkeld voor het toeristisch verblijf van een elitaire voorhoede. De attracties 
wordenn vervolgens omgevormd voor de recreatieve uitstapjes van een breed publiek, om ten-
slottee achteloos een plaats in het uitgaanspatroon van de bevolking te krijgen. 

Hett toerisme dat het gemeentebestuur begin jaren tachtig stimuleert is minder op de 
historiee en de omgeving gericht en meer op de consumptiecultuur en de evenementen van de 
stad.. De pittoreske omgeving dient hiervoor als decor. Het onbetwiste hoogtepunt zijn de zo-
merfeestenn rond de internationaal vermaarde 'Wandelvierdaagse' (1909). Dit evenement ont-
wikkeltt zich eveneens in drie fasen: aanvankelijk ligt het accent op de militaire symboliek van 
hett marcheren; vervolgens krijgt de maatschappelijke doelstelling van sportiviteit en saamho-
righeidrigheid in wandelverenigingen de overhand; en tenslotte is er de economische groeifase tot ui-
tingg komend in de massale deelname van een breed spectrum aan individuen en groepen. In 
dee laatste week van juli legt dit evenement jaarlijks beslag op een groot deel van de binnen-
stad.. Het aantal deelnemers aan de wandelingen stijgt gestaag tot rond de 40.000 begin jaren 
negentig.. Veelzeggender voor de verschuiving van het toerisme in de richting van het carna-
valeskee consumptiefeest, is de gigantische groei van het aantal 'toeschouwers' tot rond de 
miljoen.. Zij komen af op de festiviteiten rondom de wandelvierdaagse. Volgens de toenmalige 
burgemeesterr Hermsen zou de herbestemming van de Waalkade alleen al voor de benodigde 
ruimtee van belang zijn geweest: 

Dee zomerfeesten hebben een grote vlucht genomen... Maar het werd wel beangstigend in het 
middenn van de jaren tachtig. Als je dan zag hoeveel mensen hier waren. Dan kon je haast geen 
voett meer verzetten. Wij hebben toen als bestuur heel duidelijk ervoor gepleit om de Waalkade 
daarinn te betrekken, want dan krijg je een veel grotere spreiding. Nu de Waalkade klaar is zien 
wee dat het dak van de parkeergarage van het casino en de hele omgeving zwart ziet van de 
mensen.. Die willen allemaal dat mooie vuurwerk zien, die willen het spektakel meemaken. Als je 
datt nu niet had...98 

Aann het eind van de jaren zeventig plaatst de gemeente recreatie en toerisme, waaronder dat 
rondd de zomerfeesten in juli en de jaarlijkse kermis in augustus, beleidsmatig in een econo-
mischh perspectief: de hotels verkennen de markt voor het zaken- en congrestoerisme; in Nij-
megenn komt hiervoor een nieuw hotel; nabij Groesbeek komt een golfbaan; voor Berg en Dal 
wordenn plannen tot de bouw van een kuuroord op de plek van Tivoli gemaakt; de gemeente 
Nijmegenn maakt plannen voor een nieuw museum nabij het Valkhof; en aan de Waalkade ver-
rijstt dus een uitgaanscentrum met een casino. In 1986 formuleert de gemeente Nijmegen voor 

97.. Dit zou de achtergrond kunnen zijn waarom de eigenaar van Tivoli zich midden jaren tachtig gevoelig toont voor 
dee voorstellen van een Rotterdamse bingo-ondernemer die in het restaurant grootschalige bingo-avonden wil gaan 
organiseren.. De politie, die zich uitvoerig laat informeren over de plannen en de antecedenten van de bingobaas, 
geeftt hier echter geen toestemming voor. 
98.. Interview, november 1991. 
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ditt alles een Nota toeristisch beleid.06 Op landelijk niveau heeft het ministerie van EZ de eco-
nomischee betekenis van het toerisme in 1979 benadrukt met een algemene Nota toeristisch 
beleid.™beleid.™ Dan komen investeringssubsidies beschikbaar voor zogeheten 'toeristisch-
recreatievee ontwikkelingsplannen' (TROP). Gemeenten kunnen die plannen op provinciaal ni-
veauu indienen. Ook Nijmegen profiteert voor de Waalkade van TROP-subsidies - de reden 
waaromm dit project 'toeristisch-recreatief (TR) wordt genoemd. 

7.66 Waalkad e 

Dee draai naar de commercialisering van de Waalkade voltrekt zich rond drie assen: 

a)) Het spanningsveld tussen de functie van de woonwijk en het stadscentrum. In be-
leidskringenn wordt deze as plaatselijk besproken in termen van de 'woongedachte' ver-
suss de 'citygedachte'. De vraag is of het bestemmingsplan gewijzigd mag worden en of 
dee bewoners terecht aanspraak op medezeggenschap over de invulling van de ooste-
lijkee Waalkade maken. Inzet van de strijd is de 'bestemming' en 'zeggenschap' over dit 
deell van de kade. 
b)) Het spanningsveld tussen de voorzieningen voor de wijkbewoners en die voor de 
recreantenn en toeristen. Dit wordt besproken in termen van 'grootschalig' versus 'klein-
schalig'' vermaak. De vraag is hoeveel en welke voorzieningen aan de kade mogen 
verschijnen.. Inzet van de strijd is de "waardering' voor de activiteiten en de 'inrichting' 
vann de kade. 
c)) Het spanningsveld tussen het gedrag van de gebruikers van de Waalkade en het 
dagelijkss leven van de omwonenden. Dit is de as van 'last' en 'overlast'. De vraag is 
welkee 'hinder* de bewoners daadwerkelijk ondervinden en welke hinder 'acceptabel' is. 
Inzett van de strijd is het 'toezicht' en de 'openbare orde'. 

Dee opeenvolging in probleemstellingen markeert de drie fasen van de TR, van achtereenvol-
genss 'planvorming' (1983), 'inrichting' (1986) en 'beheersing' (1990). Maar alledrie de dimen-
siess spelen in iedere fase een rol. Zo wordt bij de inrichting terug verwezen naar de planning 
maarr wordt ook al geanticipeerd op de mogelijke overlast. 

7.6.17.6.1 Planvorming 
Inn januari 1971 ontvangt de gemeenteraad van Nijmegen het verslag van een gefingeerd be-
zoekk aan Nijmegen in de zomer van 1985.101 In de begeleidende brief staat dat Nijmegen in dit 

99.. Diens t EZ, Nota toeristisch  beleid  198S-1989, Nijmegen , 1986. 
100.. Zie J. Lengkeek , Vakantie  van het  leven,  Boom , Meppel , 1996:66-7. 
101.. Gerard Keyser , 'Gerar d Empereu r bezoek t Nijmegen' , Pamflet,  januar i 1971. Dit pamfle t is opgestel d naar aan-
leidin gg van de inspraakronde s die dat jaar gehoude n worde n rond de stadsontwikkelingsplanne n uit de nota 'Hoofd -
lijne nn van Beleid ' en in het bijzonde r de Benedenstad . Het pamfle t is ook een noodkree t en een indringend e kritie k 
opp de gemeenteraad , aldus de begeleidend e brief : 'Als koopma n betreu r ik dat ook dit jaar weer door uw raad onvol -
doend ee aandach t word t geschonke n aan de geweldig e welvaartsbro n die de Vreemdelingenindustri e is.. . Ik vraag uw 
aandach tt  voor deze welvaartsbro n die in Nijmege n onvoldoend e belangstellin g heeft -. 
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'gekleurdd verhaal ter bevordering van het Vreemdelingenverkeer (...) is geworden tot een wel-
vaartsbronn van de grootste industrie die er is, het toerisme'. Het pamflet is afkomstig uit de 
kringg van ondernemers verenigd in het 'Actief Comité Binnenstad'. Zij willen het stadsbestuur 
enthousiastt maken voor het toerisme en de 'gezapigheid' doorbreken. Volgens de onderne-
merss zijn daarvoor 'alle voorwaarden aanwezig, alleen de ware geest ontbreekt nog'. Men zou 
moetenn besluiten: 'van Nijmegen iets bijzonders te maken...'. In het toekomstbeeld zijn 'ver-
schillendee evenementen die elders in de wereld te zien zijn in Nijmegen gelokaliseerd'. Een 
bloemlezing: : 

Eenn kabelbaan over de Waal. Riante flats om het centrum van Nijmegen welvarend te houden. 
Dee Waalboulevard met haar vele terrassen is een prachtig schouwspel. Het toerisme per boot 
heeftt ongekende vormen aangenomen. Het centrum is een voetgangersdomein met een mo-
demm shopping centre. De verplichte sluitingstijden zijn opgeheven. Het Valkhofplein is versierd 
enn verlevendigd, er staat een machtige fontein, er is een dierenkuil en een ondergronds aquari-
um.. Rond de Markt zijn ruimten voor antiquiteiten, rommelmarkten en redenaars. Plein '44 met 
zijnn vele terrassen en kiosken geniet een internationale reputatie. Daar worden concerten ge-
houden,, er kan worden gedanst en onder het plein ligt een amusementskelder, geen parkeer-
garage.. De horecasector heeft Nijmegen ontdekt en veroverd. 

Hett pamflet roept op een 'extra raadsvergadering' te wijden aan 'het toerisme'. Maar het zal 
nogg meer dan tien jaar duren alvorens de gemeenteraad voor een dergelijke vergadering bij-
eenkomt,, en het pamflet is dan allang vergeten. De fantasieën en belanghebbenden zijn er 
beginn jaren zeventig al wel, de omstandigheden en de mentaliteit om hier serieus op in te gaan 
kennelijkk nog niet. 

Inn de Hoofdlijnen van het beleid (1970) noemt het gemeentebestuur de Benedenstad 
vann belang om de 'identiteit van de stad' te versterken.102 Het karakter van Nijmegen als 'stad 
aann de Waal' moet behouden blijven. Hieronder verstaan de beleidsmakers: 'de unieke situatie 
vann een stadsdeel gelegen tegen de helling langs een rivier, de hoogteverschillen in de bin-
nenstad,, de monumenten en historische gevelwanden'.103 Deze behoefte aan 'identiteit' heeft 
dann nog meer van doen met de herkenbaarheid van de stad en de trots van de inwoners - met 
dee illusie van het verleden zoals bij de herbouw van het stadscentrum in de jaren vijftig - dan 
mett het economisch belang van een opgetuigde waterkant voor toeristen en kapitaalkrachtige 
inwoners,, of met het scheppen van een aantrekkelijke omgeving voor de vestiging van buiten-
landsee ondernemingen. 

Eénn van de twee laatste bouwlocaties van de Benedenstad waarvoor de inrichting in 1982 nog 
niett helemaal vaststaat bevindt zich aan de oostelijke Waalkade. Aan de rand van deze locatie 
bevindtt zich tevens de enige plek aan de kade met een horecabestemming: de hoek van de 
Grotestraatt en de Waalkade, vroeger de plek van het café De Oude Toelast. De Streek-VW-
Nijmegenn stelt in 1981 voor om op deze plek een 'toeristisch servicepunt' te bouwen, met na-
mee voor bustoeristen en de cruisevaart.104 Verder is tijdens de zomerfeesten van 1981 met 
groott succes een tijdelijk terras aan de Waalkade ingericht. Enkele horeca-ondernemers drin-

102.. Nijmegen. Hoofdlijnen van beleid, april 1970. 
103.. Idem, 21. 
104.. Brief, van het WV aan B en W van Nijmegen, 30 juni 1981. 
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genn voor deze plek daarom aan op een permanent café met terras.105 De dienst Publieke Wer-
kenn adviseert naar aanleiding van deze initiatieven in augustus 1982 aan B en W 'om voor een 
servicepuntt aan de kade zonodig het bestemmingsplan te wijzigen met het oog op horeca 
langss de kade'.108 De kade wordt tot op dat moment hoofdzakelijk gebruikt door het wegver-
keerr en door wandelaars en vissers. B en W reageert gereserveerd en stelt dat particuliere in-
vesteerderss een dergelijk plan voor hun rekening zullen moeten nemen. Volgens de ambtena-
renn zijn overheidsinvesteringen echter onontbeerlijk voor de infrastructuur. De dienst Publieke 
Werkenn maakt vervolgens een plan voor een toeristisch-recreatief 'servicepunt', bedoeld voor 
hett dagtoerisme naar Nijmegen. In juli 1983 verzoeken de ambtenaren B en W om 'accoord te 
gaann met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, en de consequentie daarvan, dat 
voorall op de Waalkade-oost het roer omgaat in de richting van toeristische ontwikkeling'.107 

Eenn dergelijk onderzoek zou gefinancierd kunnen worden uit een nationaal fonds ter verster-
kingg van de economische infrastructuur of uit een fonds voor 'additionele werkgelegenheids-
projecten'. . 

Inn het plan van de dienst Publieke Werken, zoals omschreven in nota's van mei, juni en 
augustuss 1983, is nog geen sprake van een casino aan de Waalkade. Dit is een samenloop 
vann omstandigheden. De plannen voor het toeristische trekpleister en het casino interfereren. 
BB en W verwijst bijvoorbeeld direct naar de Waalkade als de Raad voor de Casinospelen 
(RvC)) in juli 1983 om informatie over Nijmegen vraagt. B en W noemt onder meer de Waalka-
dee als een geschikte plek voor het casino en wijst er gewichtig op dat 'thans een studie plaats-
vindtt naar de mogelijkheden om de Waalkade als toeristisch trekpleister verder uit te buiten'.108 

Bijj het casino heeft de dienst EZ het voortouw. Reeds in juli 1982 brengt B en W de 
kandidatuurr van Nijmegen, dat zich eerder kandidaat stelde voor een casino (zie paragraaf 
8.5.1),, opnieuw onder de aandacht van de RvC, ruimschoots voordat de RvC een besluit over 
dee uitbreiding van het aantal casino's in Nederland neemt - dat gebeurt pas in december.109 

Wanneerr de regering in april 1983 op advies van de RvC besluit tot een uitbreiding van het 
aantall casinovestigingen stelt Nijmegen zich hier formeel nogmaals kandidaat voor. Vervol-
genss vindt coördinatie plaats op het niveau van de provincie Gelderland, want naast Nijmegen 
hebbenn aan de Veluwezoom ook de stad Arnhem en de dorpen Renkum en Rhenen zich kan-
didaatt gesteld. En het is op dat moment allerminst zeker dat een volgend casino in Gelderland 
komt,, ook Enschede en Eindhoven maken daar kans op. Om de mogelijke vestigingsplaatsen 
inn Gelderland objectief te kunnen vergelijken laat de provincie een inventarisatie maken van de 
toeristisch-recreatievee voorzieningen in en rond de kandidaatgemeenten.110 In het verlengde 
hiervann neemt de provinciale V W het initiatief tot een kwalitatieve 'pleitnota' voor een casino in 
Gelderland.1111 Buiten deze provinciale coördinatie om probeert Nijmegen in oktober 1983 de 

105.. Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting, Dossier betreffende de Waalkade. De gemeente Nijmegen ont-
vangtt in 1981-1982 zeven aanvragen voor een horeca-gelegenhekJ aan de Waalkade. 
106.. Brief directeur publieke werken en volkshuisvesting aan 8 en W, 17 augustus 1982. 
107.. Brief Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting aan B en W, 4 juli 1983. 
108.. Brief, 15 juli 1983. 
109.. Brief aan de RvC van B en W, 1 juli 1982, Dienst EZ, dossier casino. 
110.. Documentatie casinovestiging Arnhem, Nijmegen, Rheden en Renkum, Economisch Technologisch Instituut 
voorr Gelderland, Arnhem, augustus 1983. 
111.. Een casino in Midden-Gelderiand, Nota uitgebracht door de gemeentebesturen van Arnhem-Rheden-Renkum 
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kansenn op het casino ten opzichte van Arnhem te vergroten door expliciet de aandacht op de 
Waalkadee te vestigen, met name door het casino toe te voegen aan het haalbaarheidsonder-
zoekk naar het toeristisch trekpleister.112 Tot op dat moment noemt Nijmegen meerdere locaties, 
naastt de Waalkade zijn dat aan de zuidkant van Nijmegen het rustieke landgoed 'Brakken-
stein'' en aan de oostkant de locatie van het vroegere restaurant 'Pays Bas' met een schitte-
rendd panorama over de Ooijpolder (Pays Bas herbergde jarenlang een Golden Ten casino). 
Tott op dat moment is bovendien de locatie niet het voornaamste argument; voorop staan de 
toeristischee voorzieningen, het Duitse achterland en de werkloosheid. De reden om opeens de 
Waalkadee naar voren te schuiven is dat uit overleg van ambtenaren en het W V met de RvC 
naarr voren komt dat anders dan in de jaren zeventig de voorkeur niet zonder meer uitgaat naar 
eenn 'parkachtige omgeving' aan de rand of buiten de stad - bijvoorbeeld het Park Sonsbeek te 
Arnhemm of het landgoed Brakkenstein te Nijmegen. Het casinowezen toont evenzeer belang-
stellingg voor een plek in of nabij het uitgaanscentrum van de stad. Door zelf alvast met plannen 
voorr een casino aan de Waalkade te komen zou Nijmegen 'haar Geldersche concurrenten een 
stapp voor kunnen zijn', schrijft een ambtenaar in een vertrouwelijke notitie aan de wethouder 
voorr EZ. 

Pass in oktober 1983 worden beide projecten, het trekpleister en het casino, op deze 
manierr met elkaar verbonden om de kansen op de vestiging van het casino in Nijmegen te 
vergroten.. In november 1983 geeft de gemeente opdracht tot een haalbaarheidsonderzoek 
voorr een toeristisch-recreatieve aanpak van de Waalkade; de rijksoverheid betaalt deze stu-
die.1133 Op 18 november brengt een delegatie van de RvC en de NSECN (Nationale Stichting 
tott Excploitatie van Casinospelen in Nederland) een bezoek aan Arnhem en Nijmegen. Om de 
aandachtt op Nijmegen gevestigd te houden stuurt de dienst EZ namens de burgemeester op 
288 november een telex naar de RvC, waarin zij onder meer wijst op de toename van het con-
grestoerismee en de cruisevaart. Op 5 december krijgen de RvC en de NSECN nog een schets 
toegestuurdd van plannen voor de Waalkade. Op 16 december kiest de RvC voor Nijmegen. 
Hett gemeentebestuur van Arnhem is teleurgesteld en dringt er, tot ongenoegen van Nijmegen 
buitenn de afspraken over provinciale coördinatie om, bij de regering op aan om alsnog voor 
Arnhemm te kiezen.114 Gezien de 'gelijke waardering' die de RvC begin november nog voor Am-
hemm en Nijmegen zou hebben115 en de 'lichte voorkeur' die de RvC 'na lang wikken en wegen' 
inn december voor Nijmegen uitspreekt, lijkt de actieve werving en het Waalkadeplan van Nij-
megenn van cruciaal belang te zijn geweest voor de keuze van de RvC. De RvC kiest voor Nij-
megenn vanwege 'het feit dat Nijmegen bezig is met een aanmerkelijke versterking van de toe-
ristischee infrastructuur, tegen het uitgaanscentrum aan, die niet alleen een goede lokatie voor 
hett casino oplevert, maar door de vestiging van een casino extra versterkt wordt'.116 

Beidee initiatieven lopen in de tijd parallel maar worden niet op hetzelfde moment ge-

enn Nijmegen in samenwerking met het provinciaal bestuur van Gelderland en onder auspiciën van de Provinciale 
W VV Gelderland, november 1983. 
112.112. Dit kan worden afgeleid uit 'strikt vertrouwelijke' notities en memoranda uit oktober '83 uit het casinodossier van 
dee dienst EZ. 
113.. Grontmij, Toeristisch-recreatieve ontwikkeling Waalkade Nijmegen. Haalbaarheidsonderzoek, Zeist, april 1984. 
114.. Brief B en W Nijmegen aan de Provinciale W V van 5 januari 1984; De Gelderlander, 19 januari 1984. 
115.. Deze 'gelijke waardering' zou uitgesproken zijn door de secretariss van de RvC in een uitvoerig gesprek met een 
ambtenaarr van de provincie Gelderland. 
116.. Raad voor de Casinospelen, Voordracht nieuwe vestigingsplaatsen, 16 december 1983. 
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nomenn en niet door dezelfde personen en ambtelijke diensten gedragen. En beide initiatieven 
kennenn uiteenlopende legitimaties en achtergronden. De wens tot doorbreking van het be-
stemmingsplann voor de oostelijke Waalkade vloeit niet voort uit de komst van het casino maar 
uitt een meer algemeen en dieper geworteld stedelijk belang van de rivierkant. De dienst Pu-
bliekee Werken vertolkt dit belang na aandringen van ondernemers. Zij geeft lucht aan het on-
genoegenn over de beperkte mogelijkheden tot horeca aan de Waalkade - ook andere stads-
bewonerss willen profijt kunnen trekken van de Waalkade. De mogelijkheid tot horeca aan de 
Waalkadee is in het bestemmingsplan van 1978 tot een minimum beperkt, onder druk van het 
BBB dat 'wildgroei van boetieks en horecavestigingen' vreesde. In de wijk zou bovendien nog 
speel-- en parkeergelegenheid voor de bewoners gereserveerd moeten worden. Ter verant-
woordingg van de TR wordt dan ook steeds teruggegrepen op de aan het bestemmingsplan 
voorafgaandee 'structuurvisie' voor de stad uit 1976.117 Daarin wordt gekozen 'voor een duidelij-
kee stedelijke functie van de Waalkade als exponent van de stad naar de rivier toe'. Twijfels 
hebbenn B en W en de dienst Publieke Werken echter bij de haalbaarheid en de financiering 
vann TR aan de Waalkade. Voor dit probleem biedt het toeristisch beleid van de dienst EZ en 
hett V W in combinatie met het casino een oplossing. Tegelijk met de plannen van de dienst 
EZZ treedt wel een verschuiving op in de legitimering voor de commercialisering van de Waal-
kade.. Terwijl het plan van de dienst Publieke Werken voor een toeristisch servicepunt aan de 
Waall is gericht op een toeristisch dee/belang van de stad, is bij het plan van de dienst EZ voor 
eenn casino en een toeristisch-recreatieve Waalkade sprake van een algemeen belang voorde 
stedelijkee economie. 

Overr de ambtelijke plannenmakerij voor de Waalkade worden geen mededelingen 
naarr de media of de gemeenteraad toe gedaan. Het is een zaak van enkele ambtenaren, twee 
wethouderss en de burgemeester, de VW, de Grontmij, de RvC en de NSECN en het ministe-
rierie van EZ. Deze achterkamerpolitiek is verklaarbaar in het licht van de controversiële aard van 
TRR in de Benedenstad en de directe betrokkenheid van marktpartijen. De TR zal zoveel moge-
lijkk met particulier kapitaal en met rijkssubsidies gefinancierd gaan worden. Uit hun contacten 
mett de provinciale overheid en het ministerie van EZ weten de betrokken ambtenaren dat het 
ministeriee van EZ bereidt is om in het geval van een TROP maar liefst 75 procent van de voor 
dee reconstructie van de kade benodigde investeringen te betalen. De topambtenaar Heijke, 
dann directeur van de nieuwe dienst EZ, zegt achteraf over de gang van zaken: 

Dee plannen zijn in stilte ontwikkeld totdat wij, Hermsen en ik, de Raad en ook de wethouders 
confronteerdenn met deze ideeën en zeiden van 'je kunt dus doorgaan met volbouwen met wo-
ningenn maar hier ligt een andere troefkaart, waarbij als we die en die projecten ontwikkelen de 
rijksoverheidd bereid is om u driekwart te schenken'. Sommige wethouders waren uitermate ver-
rastt zo niet verbolgen over dit soort acties. Toen heeft men toch gekozen voor individuele pro-
jecten.. Maar uiteindelijk was dat wel de stap op weg naar een grootschalige structuur aan de 

117.. Dit wordt benadrukt in: B. en W. Toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Waalkade en tokatiebepaling casi-
no,no, Raadsvoorstel nr.203/1984, 17-7-1984, vergadering 29-8 1984; Dit wordt ook benadrukt in een populaire versie 
vanvan dit voorstel: het Waalkade Bulletin (12 oktober 1984). Daarin zet het gemeentebestuur de plannen voor de 
Waalkadee uiteenzet met het oog op de behandeling in de raadscommissies voor EZ en stadsontwikkeling op 17 en 
222 oktober 1984. 
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Waalkade.118 8 

Dee bewoners van de Benedenstad krijgen pas op het laatste moment inzicht in de plannen 
voorr de Waalkade. Begin 1983 claimt het Benedenstadsnieuws namens de bewoners nog na-
drukkelijkk zeggenschap over de invulling van de oostelijke Waalkade. In de laatste editie van 
voorr de 'crisis' in de Benedenstadsbeweging staat een commentaar op door de V W in De 
GelderlanderGelderlander ontvouwde ideeën over een toeristisch servicepunt aan de kade.119 Het com-
mentaarr bevat forse kritiek. In het plan wordt volgens het Benedenstadsnieuws 'geen enkele 
rekeningg gehouden met wat er elders al in de Benedenstad is gebouwd'. Het commentaar be-
vatt ook een aanmaning en een claim: 'dat de gemeente eens moet laten zien welke kant het 
uitt moet', en: 'in ieder geval verwachten we, dat we erbij betrokken worden'. Eind 1984, als 
duidelijkk is dat de plannen buiten de bewoners om gemaakt zijn, reageert het Benedenstads-
nieuwsnieuws in de eerste editie van na de crisis verbolgen. Maar in de Benedenstad voelt niet ieder-
eenn zich betrokken bij de plannen voor de oostelijke Waalkade, en degenen die tegen de 
commerciëlee inrichting zijn hebben niet allemaal dezelfde motieven. Waar het 'Bewonerskomi-
teee Grotestraat' de te verwachten overlast benadrukt, plaatst de Casinogroep de TR in het 
perspectieff van de wijkgedachte en het erfgoed van het BB: 

Wijj vonden dat casino van een wijder belang voor de hele uitstraling naar de woonwijk toe. Wij 
hebbenn altijd gezegd, 'het casino is bedoeld als aanjager, er komt een grootschalige horeca-
ontwikkeling,, en dat terwijl er al zo weinig voorzieningen [parkeerplaatsen, speelplaatsen, open-
baarr groen] voor de bewoners van de Benedenstad zijn'.120 

Dezee 'wijkgedachte' heeft voor de oostelijke kade formeel echter afgedaan als de gemeente-
raadd in 1984 instemt met het casino en met de TR en later, in 1985, met de daarvoor benodig-
dee wijziging van het bestemmingsplan.121 Dit betekent voor de bezwaarschriften die Beneden-
stadsbewonerss bij de gemeente, de provincie en in laatste instantie bij de Raad van State in-
dienen,, dat de legitimiteit van 'de woongedachte' als argument tegen de wijziging van het be-
stemmingsplann aan kracht inboet - de TR is immers een democratisch besluit van de gemeen-
teraad.. Alle bezwaarschriften gebaseerd op dit argument worden zonder meer afgewezen. 

Bezwaarschriftenn zijn het belangrijkste machtsmiddel waarvan de Casinogroep en het 
Bewonerskomiteee Grotestraat zich in hun verzet bedienen. Voor meer ludieke en op de publie-
kee opinie gerichte acties is onvoldoende steun. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan 
wordenn in 1985 in totaal zo'n 200 bezwaarschriften bijeen gebracht. Het gemeentebestuur acht 
dezee zonder veel omhaal 'ongegrond'. Veel bezwaarschriften blijken niet uit de directe omge-
vingg van de TR afkomstig te zijn. Het gemeentebestuur noemt deze bezwaarschriften onge-
grondd omdat de wijkgedachte niet langer als een legitiem argument wordt beschouwd. De 
vreess voor omvangrijke overlast wordt verder 'overdreven' genoemd. De overlast zou 'be-
heersbaar11 zijn. In 1988 bevestigt de Raad van State de afwijzing van de bezwaarschriften te-

n s .. Interview, maart 1992. 
119.. De Gelderlander, 4 januari 1983. 
120.. Interview, januari 1992. 
121.. Toeristisch-recreabeve planontwikkeling Waalkade', Raadsvoorstel 203/1984, 29 augustus 1984; Toeristisch-
recreatievee ontwikkeling oostelijke Waalkade', Raadsvoorstel 79/1985, 27 februari 1985; vaststelling wijziging be-
stemmingsplan,, 30 oktober 1985. 
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genn de wijziging van het bestemmingsplan.122 

Hett verwondert niet dat het gemeentebestuur het bestemmingsplan wijzigt om het ca-
sinoo en de TR aan de Waalkade mogelijk te maken. Wel enigszins verwonderlijk is dat in de 
bezwarenprocedure,, met name door de Raad van State, niet in wordt gegaan op het vrijzinni-
gee gebruik dat het gemeentebestuur van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maakt.123 Want 
eenn functie ter stimulering van de stedelijke economie is niet helemaal hetzelfde als een func-
tiee van de Waalkade 'als exponent van de stad naar de rivier toe', zoals in de Structuurvisie 
vann 1976 staat. De verschuiving in de legitimering van de TR aan de Waalkade is van belang 
voorr de kansen die de Benedenstadsbewoners op zeggenschap over de Waalkade maken. 
Zolangg voor de Waalkade een toeristich-recreatief deelbelang van de stad in het geding is, kan 
err sprake zijn van een gelijkwaardige belangenafweging tussen de aanspraken op de Waalka-
dee van Benedenstadsbewoners en die van andere stadsbewoners. Het is dan een afweging 
vann twee concrete deelbelangen op het niveau van de Benedenstad. Maar zodra het gaat om 
hett belang van een (deelgebied van de stad voor de (algemene) stedelijke economie, is de 
belangenafwegingg niet meer gelijkwaardig. In dat geval worden concrete belangen op het ni-
veauu van de Benedenstad afgewogen tegen belangen van een hogere orde, namelijk het meer 
abstractee belang van de stedelijke economie als geheel. Daartegen leggen de Benedenstads-
bewonerss het welhaast per definitie af. Dat geldt overigens ook voor veel plaatselijke onder-
nemerss met aspiraties aan de kade. Grote investeerders maken aan de Waalkade de dienst 
uit. . 

Ookk de gemeenteraad wordt nauwelijks bij de plannen voor de Waalkade betrokken. 
Dee raad krijgt deelbeslissingen voorgelegd, over de keuze van het casinowezen voor Nijme-
gen,, over de wijziging van het bestemmingsplan en over de inrichting van de kade. Over deze 
voorstellenn kan de gemeenteraad slechts achteraf een oordeel vellen. Zij kan bovendien nau-
welijkss van de voorstellen afwijken zonder de TR of het casino op het spel te zetten. Dat komt 
doorr de onderlinge afhankelijkheid van de deelbeslissingen en door de tijdsdruk. Hiermee is 
niett gezegd dat de gemeenteraad tegen de TR is. Er is integendeel veel steun voor het casino 
enn de commercialisering van de Waalkade. Maar de politieke invloed is uiterst beperkt. Het ei-
genmachtigee optreden van B en W en dee ambtenaren leidt in 1987 zelfs tot een (niet aangeno-
men)) 'motie van misnoegen' van D66: 'over de wijze waarop B en W in het kader van de be-
leidsvormingg en planontwikkeling Waalkade is omgegaan met het primaat van de gemeente-
raad.'1244 De bezwaren luiden: 'dat de gemeenteraad bijzonder weinig geïnformeerd en gecon-
sulteerdd is; dat de Nijmeegse bevolking door het college nauwelijks tot niet gehoord is; dat de 
vormgevings-- en belevingsaspecten in vergelijking met de werkgelegenheids- en economische 
aspectenn weinig aandacht hebben gekregen.' 

7.6.27.6.2 Inrichting 
Niett de plaatselijke politiek of de wijkbewoners werpen de grootste hindernis voor het casino 
op,, dat doen de krakers van de Alewijnse panden naast de bouwplaats van het casino. Deze 
hinderniss hangt samen met de strikte voorwaarden, vastgelegd in een 'raamovereenkomst' 

122.. Benedenstadsnieuws,  novembe r 1988. 
123.. Bij een soortgelij k vrijzinni g gebrui k van de Wet op de Kansspelen , in het geval van de Instantioteri j zoals be-
sproke nn in paragraa f 6.2.3, toets t de Raad van State nadrukkelij k wel aan de achtergronde n en intentie s van de wet. 
124.. Gemeenteraadsvergadering,  3 jun i 1987. 
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mett de gemeente, die de NSECN aan de vestiging van een casino verbindt.125 Uit de raam-
overeenkomstt blijkt de grote invloed van de NSECN op de gemeente. Een ambtenaar tekent 
hierbijj aan: 

datt het gevaar ontstaat van prerogatieven die doorsnee burgers, bedrijven en groepen nimmer 
kunnenn verwerven (...) het casino is ook niet van een dusdanige verhevenheid dat een zekere 
beheersingg van o.a. de Waalkade uit dien hoofde gerechtvaardigd is.126 

Dezee ambtenaar vreest dat openbaarmaking van de overeenkomst bij anderen soortgelijke re-
actiess zal oproepen als bij hemzelf. Hij oppert daarom de raamovereenkomst pas voor te leg-
genn aan de gemeenteraad ruim nadat de termijn voor het indienen van bezwaarschriften tegen 
dee wijziging van het bestemmingsplan is verstreken.127 Omdat met de raamovereenkomst pu-
bliekrechtelijkee bevoegdheden privaatrechtelijk worden vastgelegd, wat eigenlijk niet kan, be-
vatt deze de clausule dat 'de gemeente de mogelijkheden voor het casino zal bevorderen om te 
functionerenn in overeenstemming met zijn allure, zulks voor zover de gemeente daartoe de 
beleidsvrijheidd heeft...'. 

Dee NSECN legt in de raamovereenkomst vast dat de grond zal worden verkocht aan 
Planconsultt Vastgoed B.V., dat de bouw voor haar rekening neemt en waar de NSECN het 
casinoo van huurt; hierdoor moet de gemeente een uitzondering maken op de regel dat zij de 
grondd eigenlijk alleen in erfpacht uitgeeft. De NSECN stelt ook eisen aan de inrichting en de 
beheersingg van de Waalkade, en aan de omgeving van het casino. Afspraken worden ge-
maaktt over het verkeer en de parkeergelegenheid, het politietoezicht rond het casino en de 
ruimee openingstijden van het casino. De gemeente dient verder voor de NSECN 'ongewenste 
ontwikkelingen'' in de nabijheid van het casino tegen te gaan, zoals prostitutie, drugshandel en 
anderee kans- en behendigheidsspelen. De NSECN verklaart zich 'accoord met het herinrich-
tingsplann voor de Waalkade-oost'. Zij acht 'in onderling overleg' wel kleine wijzigingen moge-
lijk.. Een van de belangrijkste, en daarom ontbindende, voorwaarden van de overeenkomst 
luidtt dat de Alewijnse panden een 'woonbestemming of een bestemming van toeristisch-
recreatievee aard krijgen, op een behoorlijk niveau en met een exploitant van goede reputatie'. 

Reedss in de eerste contacten met de gemeente Nijmegen in 1983 laten leden van de 
RvCC en de NSECN weten dat zij geen kraakpand naast een casino duiden. Het gemeentebe-
stuurr heeft hier alle begrip voor. Dit valt niet te rijmen met de functie en de 'allure' van een ca-
sino.. De eigenaar van de Alewijnse panden wil deze verbouwen tot een hotel, maar de ge-
meentee werkt hem tegen omdat hij een onwelkome speculant is. De panden worden in 1981 
gekraaktt door een aanvankelijk onbeduidend groepje krakers dat hier de 'Stichting Anarchia' 
opricht.1288 Deze krakers nemen in ideologisch opzicht een positie in min of meer tussen de be-
wegingenn van enerzijds de militante krakers in het stadscentrum, die zich kanten tegen de wo-
ningnood,, en anderzijds de buurtbewoners van de Benedenstad, die tegen de sanering van 

125.. Concept-raamovereenkomst, NSC en Gemeente Nijmegen, maart 1986. 
126.. 'Preadvies over het casino 26 februari 1985', Dienst Stadsontwikkeling aan B en W, Dossier Waalkade, Dienst 
Stadsontwikkeling. . 
127.. B en W nemen deze suggestie over. Brief aan de NSC van 3 april 1985, Casinodossier dienst EZ gemeente 
Nijmegen. . 
128.. Interview, maart 1993; Zie voor Anarchia verder Benedenstadsnieuws, april 1986; De Gelderlander, 19 no-
vemberr 1986, 3 maart 1987. 
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eenn oude volkswijk zijn. Anarchia propageert een commune-achtige leefwijze met een klein-
schaligee economie en biedt onderdak en steun aan kunstenaars, thuislozen en drugsver-
slaafden.. De krakers scharen zich achter de bezwaren van de Casinogroep en het Bewoners-
komiteee Grotestraat en voegen hier nog ideële bezwaren tegen het casino aan toe. Volgens 
Anarchiaa mag dit 'decadente vermaak' in de stad geen prominente plaats krijgen. 

Hett probleem ontstaat doordat de NSECN een 'harde koppeling' aanbrengt tussen de 
inrichtingg van de Alewijnse panden en de komst van het casino.120 Hierdoor krijgt de eigenaar 
eenn sterke onderhandelingspositie; voor de panden waar hij 1,2 miljoen gulden voor betaalde 
vraagtt hij nu 1,8 miljoen - een prijs hoger dan die van de bouwgrond voor het casino. Als op-
lossingg worden de panden begin 1986 voor 1,4 miljoen aangekocht door Planconsult. Deze 
projectontwikkelaarr garandeert dat de panden 'overeenkomstig de wensen van de NSECN 
eenn woonbestemming zullen krijgen in de vorm van appartementen in de vrije sector*.130 Dit le-
vertt een sterke positie voor de krakers op, aldus B. Linssen een van de twee oprichters van 
Anarchia: : 

Opp een gegeven moment kregen we door dat het casino met Planconsult had afgesproken dat 
beidee panden tegelijk opgeleverd moesten worden. Wij zagen het casino niet zitten, en dachten: 
héé als we ervoor kunnen zorgen dat Planconsult zich niet aan het contract kan houden en de 
[Alewijnse]] panden niet op tijd af krijgt dan komt het casino er ook niet. Want tijd is geld. En wij 
haddenn geen geld maar wel veel tijd.131 

Dee zwarte piet ligt nu bij Planconsult dat op allerhande manieren probeert om de krakers weg 
tee krijgen, door bluf, intimidatie en door hen drie ton voor de aankoop van een ander pand in 
hett vooruitzicht te stellen. Maar de krakers laten zich niet overreden. 

Tott verrassing van de tegenstanders begint Planconsult in november 1987 met de 
bouww van het casino, zonder dat er een oplossing voor de Alewijnse panden is en ruim voordat 
dee bezwarenprocedures bij de Raad van State zijn afgerond. Dit laatste is mogelijk doordat 
BB en W een 'voorbereidingsbesluif neemt op grond van Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelij-
kee Ordening. Dat artikel is speciaal bedoeld om vertragingen door bezwaarschriften tegen te 
gaann bij nieuwbouwprojecten met een geringe kans van slagen.132 Over de bestemming van de 
Alewijnsee panden ontstaat in 1988 een patstelling.133 De NSECN dreigt het casino niet van 
Planconsultt te zullen huren. In bemiddelend overleg met de verantwoordelijke wethouder 
Hompee pleit Anarchia voor 'sociale woningbouw', waar daadwerkelijk een ontwerp voor ge-
maaktt wordt.134 Maar dit ontwerp blijkt bouwtechnisch en financieel niet haalbaar, onder meer 
omdatt de historische gevel en de Stratenmakerstoren bewaard moeten blijven. Omdat Anar-
chiaa er niet in is geslaagd de bouw van het casino te verhinderen, de gemeente ook geen 
ruimtee beschikbaar wil stellen voor de alternatieve hulpverlening bij Anarchia (de gemeente 
zouu dan in conflict komen met de reguliere drugshulpverlening) en Anarchia daarnaast meer 

129.. 'Besprekingsnotitie s inzak e Alewijnse-Casin o jul i 1985', Dossier  Waalkade,  'Dienst  Stadsontwikkeling . 
130.. 'Notiti e raamovereenkoms t casino , diens t EZ maart 1986', Waalkadeöossier  Dienst  Stadsontwikkeling. 
131.. Interview,  maart 1993. 
132.. Zie B.C. Bracking , H.JAM . van Geest, Anticiperen  en ruimtelijk  beleid,  Tjeenk Willink , Zwolle , 1982. 
133.. De Gelderlander,  10 septembe r 1988. 
134.. Interview,  decembe r 1991. 
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lastt krijgt van agressie en criminaliteit, kiezen de bestuursleden eieren voor hun geld. Zij gaan 
inn op het aanbod van de gemeente tot vervangende woonruimte voor hen persoonlijk en ver-
latenn in januari 1989 vrijwillig de Alewijnse panden. Planconsult slaagt er echter niet in om een 
rendabell ontwerp voor de Alewijnse panden te maken en verkoopt deze met verlies aan de on-
roerendgoedhandelaarr en eigenaar van het belendende fietsmuseum Velorama, die er luxe 
appartementenn in bouwt. 

Grijpcultuu r r 
Dee Casinogroep en het Bewonerskomitee Grotestraat maken niet zozeer bezwaar tegen het 
casinoo alswel tegen een 'grootschalige horeca-ontwikkeling'. In het commentaar van het Be-
nedenstadsnieuwsnedenstadsnieuws op de voorlichtingsavond in 1985 over de wijziging van het bestemmings-
plann staat: 

Wee zijn geschrokken van wat er allemaal gepland wordt. Een casino, dat wisten we inmiddels 
al.. Maar al die terrasjes, horeca, een evenementenplein, etcetera. De gemeente zegt dat het 
allemaall kleinschalig zal zijn. Overdag dus. 'Gezellig een kopje koffie drinken op een terrasje'. 
Datt zou kunnen. Maar dan moeten er wel stevige garanties zijn dat dit ook gebeurd en er niet 
binnenn de kortste keren een bruisend nachtleven ontstaat.135 

Dee gemeenteraad discussieert eveneens over het begrip 'kleinschaligheid'.136 Hiervoor komen 
garantiess in het bestemmingsplan. Nachtclubs, discotheken en speelhallen (!) sluit de raad van 
vestigingg uit. Het percentage horecabedrijven moet voor het nieuwbouwproject 'Waalboule-
vard'' beperkt blijven tot 50 procent van de geveliengte; voor het overige zou de gemeente al-
leenn vergunningen mogen verlenen voor winkels, boetieks, ateliers of galeries. Bij de behande-
lingg in 1985 van de uitgewerkte plannen voor de oostelijke Waalkade stelt Wijte, de wethouder 
voorr EZ: 'we zullen niet moeten komen tot een zoveelste uitgaanscentrum met een hoop la-
waaitoestandenn en alles wat dies meer zij...'. Maar kleinschaligheid is een relatief begrip. Het 
wordtt geassocieerd met het ruimtebeslag en met de bezoekersomvang, met het verkeer en de 
parkeervoorzieningen,, met het aantal horecavestigingen en de openingstijden - vooral met 
geluidsoverlastt 's-avonds en 's-nachts. De tijdsorde levert een belangrijke tegenstelling op tus-
senn de horeca en de woonwijk. Kleinschaligheid wordt wat dit betreft geassocieerd met de 
'dagjesmensen'' waar de eerste plannen tot een trekpleister op waren gericht. Maar op de 
bouww volgt al snel een proces waarin de horeca de Waalkade gaat overheersen. Een mode-
zaakk en een souvenirwinkel blijken op deze plek bijvoorbeeld onrendabel te zijn. 

135.. Benedenstadsnieuws, jrg. 1984/85, nr.8. 
136.. Wethouder Wijte, Verslag gemeenteraadsvergadering (Raadsvoorstel 79/1985), 27 februari 1985. 
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FiguurFiguur 7.1: Typologie voorde culturele voorzieningen in de Benedenstad 

Dee meningsverschillen over de ruimtelijke inrichting volgen twee breukvlakken. Hier-
doorr laten zich in de Benedenstad vier categorieën van voorzieningen onderscheiden. Figuur 
7.17.1 geeft deze categorieën weer. De onderscheidingen zijn ten eerste gebaseerd op het cultu-
reell aanzien van de activiteiten, wat veelal wordt aangeduid met de begrippen 'waarde', 'ni-
veau',, 'kwaliteit' en 'allure'. Dit komt pregnant tot uiting in het historisch erfgoed en de status 
vann het casino. Het cultureel aanzien hangt in het prerspectief van verzelfstandiging nauw sa-
menn met de expressiviteit van activiteiten. De onderscheidingen zijn ten tweede gebaseerd op 
dee organisatie van de voorzieningen, die in meer of mindere mate commercieel kan zijn. De 
commerciëlee Waalkade staat in contrast met de maatschappelijke organisatie van de woonwijk 
enn van het stadsgezicht. Bij de verzelfstandiging van het vermaak hangt de organisatievorm 
nauww samen met de reglementering van activiteiten. 

Dee commerciële uitgaanscultuur aan de oostelijke Waalkade, die ik in deze paragraaf 
naderr uitwerk, heb ik in figuur 7.1 in richtinggevende zin aangeduid als een 'grijpcultuur1. Hier-
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meee wil ik benadrukken dat het gaat om de toe-eigening van uiteenlopende cultuurelementen 
diee worden samengevoegd om zoveel mogelijk consumenten aan te trekken en de omzetten te 
vergroten.. Dit levert een bewust geconstrueerde cultuur op, die voortkomt uit de tegenstelling 
tussenn twee alternatieve cultuurpatronen: de commercialisering van de alledaagse cultuur en 
dee bescherming van de elitaire cultuur. De grijpcultuur valt aan de ene kant te onderscheiden 
vann een 'stijlcultuur\ waarin de bescherming van maatschappelijk hooggewaardeerde stijlele-
mentenn voorop staat. Dit gebeurt onder meer met subsidies. Het gaat niet om de stylering van 
voorzieningen,, wat eerder kenmerkend is voor de grijpcultuur, maar om een cultivering van 
stijlelementen.. Aan de andere kant valt de grijpcultuur te onderscheiden van een "lijfcultuur". 
Dezee lijfcultuur verwijst niet naar een cultivering van het lichaam maar naar een lichamelijke 
cultuur.. Het is een cultuur die dicht op de huid zit en is gericht op directe zintuiglijke bevredi-
ging.. Bij alledrie de typen van voorzieningen is sprake van een zekere verzelfstandiging ten 
opzichtee van de 'alledaagse cultuur", de vierde categorie in figuur 7.1. 

Dee breukvlakken leveren geen blauwdruk maar een prisma op, waarmee de inrichting 
vann de Benedenstad en de Waalkade valt te ontleden. Hoewel de commerciële en voorname 
voorzieningenn aan de oostelijke Waalkade geconcentreerd zijn is het zeker niet zo dat deze 
zichh daartoe beperken, of dat op die plaats geen andersoortige zaken van belang zijn. De 
oostelijkee Waalkade staat bijvoorbeeld niet alleen onder invloed van de grijpcultuur maar 
evenzeerr van de stijlcultuur. De lijfcultuur wordt er echter teruggedrongen - een markant voor-
beeldd hiervan als de raamprostitutie die in de westelijke Benedenstad aan de Nieuwe Markt 
wordtt getolereerd zou aan de oostelijke Waalkade ondenkbaar zijn. Het prisma maakt duidelijk 
datt de grijpcultuur door twee strategieën kan worden versterkt: door een 'opwaardering' van de 
lijfcultuurr of door een vermarkting van de stijlcultuur. De bedreigingen, degradering en ver-
maatschappelijking,, vormen hier het logische tegendeel van. 

Dee TR aan de oostelijke Waalkade is een nadere uitwerking van de ruwe schets van de dienst 
Publiekee Werken uit december 1983, en van het meer gedetailleerde voorstel uit 1984 in het 
haalbaarheidsonderzoekk van de Grontmij.137 De gehele oostelijke Waalkade wordt bij de TR 
betrokken,, vanaf de Lage Markt en de Vismarkt aan de kant van de Grotestraat tot aan het ca-
sinoo en de Alewijnse panden aan de kant van het Valkhof (zie afbeelding 7.3). Naast het casi-
noo voorziet het plan in: een nieuwe trappartij via de Lindenberg naar het Valkhof; een ver-
hoogdee wandelpromenade langs de etablissementen; een evenementenplein; een vergroting 
vann de passantenhaven; een hoogwatervrije steiger voor de cruisevaart; en nieuwbouw op de 
braakk liggende grond. De nieuwbouw, het deelproject Waalboulevard, wordt zorgvuldig afge-
stemdd op de aanwezige historische panden. Op de begane grond van de nieuwbouw komen 
'publieksfuncties'' en op de verdiepingen appartementen. 

Dee totale investeringen voor deze plannen bedragen aan de oostelijke Waalkade tot 
19922 rond de 100 miljoen gulden, inbegrepen de restaurantschepen aan de kade en de 'afron-
dingsprojecten'' waar de gemeente in 1989 nog subsidie voor aanvraagt.138 85 Miljoen gulden 

137.. Grontmij, Toeristisch-recreatieve ontwikkeling Waalkade Nijmegen. Haalbaarheidsonderzoek, Zeist, april 1984. 
138.. Grontmij, Waalkade Nijmegen. Toeristisch-recreatieve planontwikkeling. Notitie inzake voordracht voor subsidi-
eringg uit 's-Rijkskas in het kader van de tweede nota Toeristisch Beleid, Arnhem/Eindhoven, december 1989; Zie 
F.. Clappers, C. Teeken, "Waalkaoe en Benedenstad Nijmegen. Nieuw Waterfront', Congrespaper Stad aan de 
Stroom,, Antwerpen, 19-21 september 1990; E. van de Wiel, Het toeristisch-reoreatief aanbod aan de Waalkade, 
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Afbeeldingg 7.5: Een gedeelte van de voorgevel van 
hethet casino, zoals weergegeven in de Brochure 
WaalboulevardWaalboulevard (1990) van de gemeente. Deze af-
beeldingbeelding dateert van voor de aanleg van het evene-
mentenplein. mentenplein. 

iss voor rekening van particuliere investeerders, waaronder 49 miljoen ten behoeve van het ca-
sino.. 15 Miljoen is voor rekening van de overheid, waarvan 7,5 miljoen voor de gemeente Nij-
megen.. Hiermee is de rijksoverheid van mening dat Nijmegen voldoende steun voor de Waal-
kadee heeft gehad. Vervolgaanvragen voor subsidie worden niet gehonoreerd. 

Dee oostelijke Waalkade ziet er in 
19911 als volgt uit. Voor het casino ligt een 
evenementenplein.. Tegenover het casino, 
aann de kade nabij de ingang van de 
passantenhaven,, heeft het partyschip 
Mississippii Queen haar vaste ligplaats. Dit 
iss een getrouwe kopie van een 
Amerikaansee raderstoomboot, althans 
voorr wat het uiterlijk betreft. Ernaast liggen 
dee pannekoekenboot en het restaurant-
schipp Waalorama, die van oudere datum 
zijn.. Waalorama past zich aan het nieuwe 
statuutt van de kade aan, het wordt 'De Ark 
Quirin's'' - een 'grand-terras-café'. Het 
casinoo heeft een uit exclusief marmer 
opgetrokkenn strak vormgegeven behuizing 
(ziee afbeelding 7.5). De gevel is 

halverwegee onderbroken door een verhoogd en glazen portaal. Onder dat portaal bevindt zich 
eenn publiek toegankelijk atrium met een trappartij naar het Groene Balkon. Dit semi-publieke 
atriumm is tevens de scheiding tussen het gedeelte van het casino voor de parkeergarage en 
datt voor de speelzalen en de bedrijfsruimten. Een klein maar bijzonder detail in de gevel is het 
doorkijkjee dat de restanten toont van een hypocaustum, een Romeinse vloerverwarming. Dit 
hypocaustumm treffen archeologen, samen met de resten van een Romeinse muur, tijdens op-
gravingenn voorafgaand aan de bouw van het casino aan. Hoewel de gemeenteraad ook voor 
eenn reconstructie van de Romeinse muur is, is dit voor het casino onbespreekbaar.139 Deze 
houdingg tegenover archeologische vondsten onderstreept dat het historisch erfgoed voor een 
marktpartijj ondergeschikt is aan de architectuur van commerciële voorzieningen. 

Directt in het verlengde van het casino staat een modern Argentijns Steakhouse. De 
modernee architectuur van het casino en dit Steakhouse staat in contrast met de belendende 
gerestaureerdee historische kadehuizen. Daarin bevinden zich de café's Vivaldi's en Kandinsky, 
achtereenvolgenss ingericht overeenkomstig een Parijse en een Mediterrane sfeer (zie afbeel-
dingding 7.6). Dan volgt een pleintje voor het Besiendershuis (tolhuis) dat kort na de oorlog reeds 
iss teruggebracht in een authentiek middeleeuwse staat. Het daarop volgende complex Waal-
boulevardd telt vijf verdiepingen en omsluit een achttiende eeuws kadehuis. Dit moderne com-
plexx volgt het traditionele stadsprofiel, net als de eerder herbouwde woonwijk. Op de begane 
grondd van Waalboulevard bevinden zich zeven café's en restaurants die alle refereren aan 

Scriptie,, KUN, 1991. 
139.. De monumentencommissie oordeelde dat deze romeinse vondsten geconserveerd zouden moeten worden (De 
Gelderlander,Gelderlander, 8 oktober 1985); 'Archeologische vondsten Waalkade', Raadsvoorstel nr.345, Raadsvergadering 8 
oktoberr 1987. 
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buitenlandsee stijlen. De namen van deze 
horecagelegenhedenn geven daar een 
aanwijzingg voor: Amadeus, Popov, Riva, 
Corfu,, Miller Time, La Promenade en 
Beaubourg.. Op de bovenverdiepingen van 
Waalboulevardd bevinden zich 37 luxe 
appartementenn en pent houses. Aan de 
westzijdee van de Grotestraat ligt het project 
Waalzicht,, nabij de opgang van de 
kunstzinnigee hoogwatersteiger. Waalzicht 
heeftt op de benedenverdiepingen twee 
restaurantss en een café en op de boven-
verdiepingenn achttien appartementen. Op 
dee gehele oostelijke Waalkade strekken 
zichh waar mogelijk de terrassen uit, met 
ongeveerr 1300 zitplaatsen. 

Bijj de vormgeving van de 
Waalkadee springt de afwisseling tussen 
plaatselijkk historische en buitenlandse 
stijlenn in het oog. Het inheemse element 
spreektt uit de gerestaureerde panden en 
uitt de simulatie van een traditioneel 
aanzienn bij de nieuwbouw. De 
buitenlandsee elementen komen meer tot 
uitingg in de inhoud van de voorzieningen, 
inn het interieur, de sfeer, de dranken, 
spijzenn en spelen die worden 
aangeprezen.. De toepassing van 
exotischee stijlelementen geeft aan dat de 
Waalkadee zich richt tot een publiek met 
eenn brede - de plaatselijke ruimte en de 
eigenn tijd overstijgende - culturele 
oriëntatie.. De overeenkomst tussen de in-
heemsee en uitheemse citaten is dat ze zijn ontdaan van hun oorspronkelijke context, wat on-
getwijfeldd de voorwaarde is voor hun conflictloze versmelting. Door de mengeling en commer-
cialiseringg van diverse stijlelementen heb ik de oostelijke Waalkade getypeerd als een grijp-
cultuurr (zie figuur 7.1). Inhoudelijk valt deze grijpcultuur nader te omschrijven als een hybride 
vann inheemse en uitheemse stijlelementen. Door de loskoppeling van de oorspronkelijke con-
textt en de combinatie van stijlelementen krijgt de nieuwe cultuur van de Waalkade een wereld-
lijkk karakter. De samenhang tussen de uiteenlopende elementen komt tot uiting in een zekere 
architectonischee eenheid. De alchimie van de kade levert allereerst een esthetisch thema op. 
Dee sociologe Sharon Zukin geeft in het boek Landscapes of power (1991) de volgende tref-
fendee kwalificatie aan soortgelijke projecten in de VS: 

Withoutt a specific social and material context, the organizing principle in these landscapes is 

AfbeeldingAfbeelding  7.6: Afbeelding van de café-restaurants 
Vivaldi'sVivaldi's en Kandinsky, zoals weergegeven in de 
brochurebrochure Waalboulevard (1990) van de gemeente. 
UiterstUiterst links is een deel van het Steakhouse 
GauchosGauchos te zien, en uiterst rechts de zijkant van 
hethet complex Waalboulevard. De impressie geeft 
goedgoed de integratie van traditionele en moderne 
vormenvormen weer, wat karakteristiek voor de Beneden-
stadstad en de Waalkade is. 
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simplyy a visual theme. Just as Busch Gardens and Disney World decontextuaiize the future, in-
nerr Harbor, Faneuil Hail, and South Street Seaport decontextuaiize the past, turning a landsca-
pee of devastation in the inner city into a landscape of consumption.140 

Doorr de nadruk op de esthetische eenheid en de status is de Waalkade een representatiezone 
vann de stad. Maar de inrichting van de Waalkade is dubbelzinnig, staat in tijd en ruimte niet 
definitieff vast en is niet strikt begrensd. Er zijn mengvormen en overgangszones waar andere 
aspectenn van de inrichting opvallen. 

Overgange n n 
Dee Waalkade is ook in gebruik voor meer 'banale' en 'alledaagse' cultuuruitingen die al aan-
wezigg zijn voordat er van een grijpcultuur gesproken kan worden. Van oudsher is de kade bij-
voorbeeldd een geliefde plek voor wandelaars en vissers. In sommige opzichten versterken de 
uiteenlopendee cultuuruitingen elkaar, maar er kan ook sprake zijn van verdringing. Op het eve-
nementenpleinn voor het casino staat in het seizoen 1990 bijvoorbeeld een poffertjeskraam die 
all snel wordt aangemerkt als een 'vergissing'. De kraam wordt 'groot en lelijk' gevonden en 
'bederft'' het aanzien van het casino. Het plein dat in 1991 geheel voor evenementen wordt be-
stemdd is aanvankelijk ingericht met oubollige bloemperken, bankjes en een fontein (zie afbeel-
dingding 7.5). En ter bescherming van het aanzien mag men, tot ongenoegen van enkele horeca-
ondernemers,, vanaf 1991 op de Waalkade geen auto's meer parkeren. Maar het evenemen-
tenpleinn leent zich wel uitstekend voor het parkeren van motorfietsen van recreatieve rijders 
diee op hun zondagse toerritten de terrassen van de Waalkade aandoen.141 Verder staat op de 
kadee aan het begin van de Grotestraat op drukke dagen al vanaf 1975 dezelfde ijscokar. Om-
datt er op deze plek een caféterras komt moet de ijscokar in 1989 naar een minder gunstige 
plekk verhuizen. Tot zulke 'banale' voorzieningen zijn ook te rekenen een ambulante kraam 
voorr patat-frites en een kraam voor Vietnamese loempia's aan de oostelijke Waalkade en de 
permanentee viskraam aan de westelijke Waalkade. 

Aann de oostkant bestaat de overgangszone van de TR uit: een trappartijj naar het Valk-
hof;; de Alewijnse panden; de Stratenmakerstoren die begin jaren negentig wordt gerestau-
reerd;; en het fietsenmuseum Velorama aan de Voerweg. Velorama sluit wel aan bij de TR 
maarr verschilt daar in sommige opzichten ook van. Zo is dit museum noch vanuit een com-
mercieell noch vanuit een politiek oogmerk opgezet. Dit museum komt voort uit hobbyisme en 
iss ruim voordat er van TR aan de kade sprake was gehuisvest in een gerestaureerd kadenuis 
aann de Voerweg. 

Dee relatie van het Valkhof met de TR is evenmin ondubbelzinnig. Het Valkhof vormt 
mett het Hunnerpark en de middeleeuwse ruïnes een welhaast natuurlijke begrenzing van de 
TR.. Op dit Valkhof sluit het nieuwe museumgebouw op het Kelfkensbos aan. Tot de bouw van 
ditt museum, waarin de gemeente de collecties van het oudheidkundig museum en het ge-
meentemuseumm samen wil brengen, besluit de gemeenteraad in 1989.142 Het stadsbestuur 

140.. Zukin (1991)20. 
141.. Evenal s de terrasse n of de kansspele n kent dit recreatiev e motorrijde n in de loop van de jaren tachti g een op-
merkelijk ee opbloei . 
142.. Twijnstr a Gudde Management , Onderzoek  museum  Kelfkensbos  - drie  varianten  nader  bekeken,  Gemeent e 
Nijmegen/Provinci ee Gelderland , februar i 1992. 
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trektt er 22 miljoen gulden voor uit. Het Valkhof en dit museum maken onmiskenbaar deel uit 
vann de stijlcultuur. Maar bij de planvorming voor de oostelijke Waalkade is ook sprake van een 
nieuwe,, op toe-eigening gerichte invulling van het Valkhof. Dit streven is tweeërlei. Enerzijds 
wordtt het park begin jaren negentig in toenemende mate gebruikt voor evenementen.143 Met 
dee natuur van het park gebeurt dus min of meer hetzelfde als met de architectuur van de Be-
nedenstad.. Niet alleen de illusie van een geromantiseerd verleden wordt er gekoesterd, er 
wordtt ook een meer actief en commercieel gebruik van gemaakt. Anderzijds is er het uitge-
sprokenn streven om op de een of andere manier een reconstructie van de Valkhofburcht te 
maken.. Hiervoor ijvert de Valkhofvereniging (1978). Deze vereniging streeft naar 'het in brede 
kringg kweken van belangstelling voor het Valkhof, het bestuderen van de mogelijkheden van 
eenn opbouw van de burcht, en het toeristisch aantrekkelijk maken hiervan.'144 De Valkhofvere-
nigingg ontwikkelt diverse varianten voor een reconstructie, variërend van een zogeheten 'con-
tourenplan'' dat aangeeft waar de burcht precies heeft gestaan tot een zo volledig mogelijke 
herbouww overeenkomstig ontwerpen zoals die reeds in 1935 zijn gemaakt. In 1986 dient de 
Valkhofverenigingg aansluitend bij de gemeentelijke plannen voor de Waalkade een voorstel in. 
Alss in 1988 bekend wordt dat het casino financiële bijdragen aan de toeristische voorzieningen 
vann Nijmegen gaat leveren, brengt de Valkhofvereniging haar plannen nogmaals onder de 
aandacht.1455 Bij deze reconstructieplannen ligt de nadruk op de cultuurhistorische waarde van 
dee burcht. Aanvankelijk vinden deze plannen weinig weerklank. Maar in 1995 krijgt een nieuw 
plann met een volledig commerciële aanpak wel ondersteuning. In de burcht zou een hotel met 
eenn congres- en expositieruimte moeten komen.146 Het geheel zou ongeveer 45 miljoen gulden 
gaann kosten en volledig door particulieren gefinancierd kunnen worden. Dit plan is zeer om-
streden.1477 Tegenstanders spreken van 'kitsch' en van 'misplaatste romantiek', het unieke 'bo-
demarchieff zou verstoord raken, de burcht zou tot een ordinair 'pretpark' verworden en de 
belevingswaardee van het rustieke park zou worden miskend. De critici vrezen, met andere 
woorden,, dat een simulatie van het verleden de illusie hiervan teniet zal doen. In het voorjaar 
vann 1996 blijkt de verdeeldheid in een referendum: de voor en tegenstanders houden elkaar in 
evenwicht.. In juni 1996 besluit de gemeenteraad met een kleine meerderheid om onder strin-
gentee voorwaarden de herbouw mogelijk te maken - zij sluit herbouw althans niet uit.148 

Aann de westelijke Waalkade kent de TR evenzeer een dubbelzinnige afbakening. De 
meestt westelijke van de drie aanlooproutes vanuit het centrum naar de Waalkade loopt via de 
Ganzenheuvel,, de Priemstraat en de Lage Markt (zie afbeelding 7.3). Daar zijn een vijftal klei-
nee winkeltjes en een paar exclusieve restaurants gevestigd. Omdat hier veel gerestaureerde 
gebouwenn staan en het streven is gericht op een hoogwaardige en artistieke inhoud, spreken 
ambtenarenn en politici van de 'culturele route' naar de Waalkade. Tekenend voor de invulling 
vann deze route is de bestemming van het zogeheten Quickpand. Dit oude graanpakhuis is aan 

143.. Daarmee wordt, net als overigens al eerder bij popconcerten in het Kronenburgerpark, de burgerlijke code - die 
weerr verwijst naar een historisch klasse-onderscheid bij het gebruik van parken - van een zuiver esthetische bele-
vingg van de groene ruimte doorbroken. Zie R. Rosenzweig, Eight hours for what we will. Workers & Leisure in an in-
dustrialdustrial city, 1870-1920, Cambridge University Press, 1983. 
144.. Zie Valkhofnieuws, nr. 1,1992. 
145.. De Gelderlander, 2 november 1989. 
146.. De Gelderlander, 20 december 1995. 
147.. De Gelderlander, 18 maart 1996. 
148.. De Gelderlander, 13 juni 1996. 
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hett begin van de jaren tachtig enige tijd gekraakt en biedt tussen 1981 en 1983 tijdelijk onder-
dakk aan het wijkcentrum, dat daarna in het 'Oude Weeshuis' gehuisvest wordt. Het Quickpand 
biedtt vervolgens onderdak aan een Turkse vereniging. De exploitatie is voor de gemeente ver-
liesgevend.. In 1989 besluit de gemeenteraad om het pand te verkopen. Ook voor deze plek 
wordtt een horecabestemming geopperd, zodat er eventueel een nachtclub of discotheek zou 
kunnenn komen.149 De wijkraad van de Benedenstad is hier faliekant op tegen en ook Ben W 
voelenn hier weinig voor. De gemeente is bereid het Quickpand ruim onder de marktprijs te ver-
kopenn aan een galerie voor beeldende kunst.150 Deze galerie biedt de door de gemeente ge-
wenstee garanties voor een cultureel hoogwaardige en tegelijk commerciële bestemming. Een 
verwijzingg naar de stijlcultuur komt aan de Westelijke kade tot uiting in de naast en tegenover 
hett Quickpand gelegen gerestaureerde kadehuizen en in een waterkering die de indruk wekt 
vann een vestingwal. 

Inn de aanlooproutes en randzones wordt voor de TR op deze manieren eveneens het 
scheidingsfilterr van de stijlcultuur aan de ene en van de lijfcultuur aan de andere kant toege-
pastt (zie figuur 7.1). Dit filter is ook van toepassing op de evenementen op de kade, bijvoor-
beeldd tijdens de zomerfeesten. De voorzitter van de Ondernemersvereniging Waalkade zegt in 
19922 over de optredens: 

Hierr liever geen Havenzangers, Duitse Schlagers of BZN. Maak op de Waalkade enkele kleine-
ree verspreid opgestelde podia met een kwalitatief beter programma. We hebben onze les ge-
leerdd tijdens een optreden van Golden Earring op de kade. Tienduizenden bezoekers, maar niet 
onss publiek.151 

Grotee instemming van de ondernemers krijgt daarentegen het driedaagse culinair evenement 
'Waalkadee è la Carte' in juni 1994, een 'preuvenement' dat 'een volksfeest op niveau' ge-
noemdd wordt.152 Hier presenteren zich de 'betere' restaurants en cateringbedrijven uit Nijme-
genn en omgeving in vijftien party- en galatenten, in een feestelijke entourage met veel zitjes, 
eenn podium en een big-band. Een verslaggever raakt de kern van de Waalkadecultuur als hij 
wijstt op de tegenstelling tussen 'zij die voornaam genoten onder de luifel van chique eettentjes 
versuss een voortschuifelende massa culinaire voyeurs'. 

7.6.37.6.3 Beheersing 
Overlastt is de derde as waar de commercialisering van de Waalkade om draait. Deze proble-
matiekk wordt besproken in termen van drukte, diversiteit en discipline. 

Drukt e e 
Dee wijkbewoners ervaren ook zonder de TR reeds overlast. Dat komt door het sluipverkeer en 
hett illegaal parkeren door bezoekers van het winkelgebied in het stadscentrum. Nu komt daar 
hett probleem bij van de Grotestraat als centrale verbinding tussen het stadscentrum en de 

149.. De Gelderlander, 27 februari 1989; Benedenstadsnieuws, oktober 1989. 
150.. Hoewel een projectontwikkelaar 7,5 miljoen gulden wil betalen verkoopt de gemeente het Quickpand in 1991 
voorr 5,3 miljoen aan galerie Marzee. 
151.. 'Waalkade of Waalboulevard', Nijmegen Business, juli 1992. 
152.152. De Gelderlander, 19 mei 1994; 6 juni 1994. 
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Waalkade.. Hiervan maken de terras- en cafébezoekers, de toeristen en de fun shoppers ge-
bruik.. De Grotestraat ligt rechtstreeks in het verlengde van de Molenstraat en de Broerstraat, 
dee hoofdwinkelstraten, en is uitsluitend toegankelijk voor fietsers en wandelaars. 

Dee 'Verkeersgroep' van de Benedenstadsbewoners keert zich allereerst tegen de ver-
wachtee toename van het verkeer en de parkeerbehoefte voor het casino, ook al pareert het 
gemeentebestuurr deze bezwaren in een vroeg stadium. Het gemeentebestuur wijst erop dat 
dee Waalkade en het casino via de Voerweg buiten de Benedenstad om bereikbaar zijn, dat 
onderr de Waalbrug een parkeerplaats komt, dat het casino een eigen parkeergarage heeft en 
datt bovendien de parkeergarage aan de Eiermarkt 's-avonds opengesteld zou kunnen worden 
tenn behoeve van het casino. De Verkeersgroep acht deze mogelijkheden evenwel ontoerei-
kendd of ongeschikt. Benedenstadsbewoners zien in het verkeer van recreanten en toeristen 
aann de ene kant een bedreiging voor hun wooncomfort. Aan de andere kant concurreert dit 
verkeerr met de verkeersbehoeften van de wijkbewoners zelf, door de bezetting van (hun) par-
keerplaatsenn en de bereikbaarheid van hun woningen. De Waalkade is de belangrijkste toe-
voerwegg naar de Benedenstad, die met de toename van het TR-verkeer drukker wordt en die 
dee gemeente tijdens evenementen volledig afsluit. Proeven om het doorgaande verkeer on-
mogelijkk te maken en de kade op zondagen in de zomermaanden af te sluiten stuiten op ver-
zett van wijkbewoners die hierdoor hun woningen nauwelijks meer kunnen bereiken.153 In 1989 
enn 1990 raakt de Waalkade overbelast.154 Voor de horeca is een probleem dat de rijweg te 
dichtt langs de verhoogde promenade ligt. De rijweg scheidt de terrassen van de etablissemen-
ten;; om de terrasbezoekers te kunnen bereiken moeten obers met hun dienbladen over een 
drukkee weg door het verkeer laveren. Vooruitlopend op een 'definitieve herinrichting' wordt de 
wegg in 1991 verlegd en versmald.155 Illegaal parkeren wordt met beugels fysiek onmogelijk 
gemaakt.. Tegelijkertijd komt er meer en betere ruimte voor de terrassen en evenementen. De 
oostelijkee Waalkade krijgt na de herinrichting een smalle rijweg met eenrichtingverkeer. De 
aanblikk van de kade wordt nu bepaald door de kale ruimte en de terracottakleurige grindlaag 
opp het asfalt van de terrassen en het evenementenplein. Deze herinrichting komt grotendeels 
voorr rekening van de gemeente en kost ongeveer 4 miljoen gulden. De gemeente beschouwt 
hiermeee de oostelijke Waalkade, die in 1994 feestelijk wordt geopend, als voltooid.156 

Inn de morfologie van de overlast is de temporele ordening even wezenlijk als de ruim-
telijke.. Met de horeca aan de Waalkade neemt de verkeersstroom in de Grotestraat sterk toe. 
Dee bewoners klagen vooral over vandalisme en geluidsoverlast van jeugdige cafébezoekers in 
dee late uren. Deze overlast manifesteert zich in en door pieken en concentreert zich in de 
avonduren,, tussen negen uur 's-avonds en één uur 's-nachts. In de weekeinden en gedurende 
vakantiess als de terrassen populair zijn is het ook 's middags druk. Naast de dagelijkse en we-
kelijksee cycli zijn het kadegebruik en de overlast opgenomen in een jaarlijkse cyclus, die naar 
vorenn komt in de seizoensgebondenheid van het terrasgebruik en in de evenementenkalender 
vann de kade. 

Dee gemeente brengt de bezoekersstromen van en naar de Waalkade in 1988 en 1992 

153.. De Gelderlander, 7 december 1989. 
154.. Zie 'Herinrichting Waalkade', raadsvoorstel 309, 8 december 1992. 
155.. De Gelderlander, 20 januari 1991. 
156.. Zie 'Kaai of boulevard', Nijmeegse Stadskrant, oktober 1994. 
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mett passanten-enquêtes in kaart.157 Aan de hand van deze gegevens kan de beheersing van 
dee Waalkade worden verantwoord en waar nodig worden verbeterd. In 1988 brengen naar 
schattingg rond de 150.000 bezoekers 600.000 bezoeken aan de Waalkade. Dat zijn hoofdza-
kelijkk Nijmeegse wandelaars die van het uitzicht komen genieten, want aan de kade is dan nog 
slechtss één horecabedrijf. Dit alledaagse gebruik van de kade heeft vier jaar later niets aan 
populariteitt ingeboet. De sterke toename van het geschatte aantal bezoekers tot 400.000 en 
hett aantal bezoeken tot rond de twee miljoen moet duidelijk aan de nieuwe horeca worden 
toegeschreven:: voor het bezoek aan de Waalkade kruisen de passanten in 1992 het 'uitgaan' 
(222 procent) en het 'terrasbezoek' (29 procent) in de enquête aan als de voornaamste motie-
ven.. De commercialisering komt naar voren in de stijging van de uitgaven. Exclusief de beste-
dingenn in het casino geven de bezoekers overdag gemiddeld negen en 's-avonds zeventien 
guldenn uit; in 1988 was dit nog 4,75 gulden. De totale jaarlijkse consumentenuitgaven aan de 
Waalkadee bedragen in 1992 naar schatting 20 miljoen gulden. 

Mett de opkomst van de horeca tekent zich een verschuiving af in de publiekscate-
gorieën.. Ten eerste brengen mensen van buiten Nijmegen meer bezoeken aan de Waalkade 
(inn totaal 50 procent). Bij 10 procent van deze bezoeken is de Waalkade de voornaamste be-
stemming.. Ten tweede trekt de Waalkade meer relatief jonge bezoekers van onder de 30 jaar 
aann (in totaal 49 procent). De leeftijdverdeling van het Waalkadebezoek wijkt enigszins af van 
diee van het horecapubliek in de binnenstad als geheel. Aan de Waatkade zijn tieners en begin 
twintigerss minder overheersend, en de ouderen van boven de 50 jaar zijn hier ruimer vertegen-
woordigd.. Dit laatste hangt sterk samen met het recreatieve gebruik van de Waalkade over-
dag;; het gemiddelde aandeel van de jongeren tot 30 jaar is voor zes uur 's avonds 35 procent 
enn na zes uur 55 procent. Overigens zijn de bezoeken die rechtstreeks met specifieke voor-
zieningenn aan de Waalkade verband houden beperkt, zoals de bezoeken aan het fietsen mu-
seum,, het casino of het Valkhof. Van de Waalkadebezoekers gaat bijvoorbeeld 3 procent naar 
hett casino. Dit zou betekenen dat jaarlijks zo'n 15 procent van de 400.000 bezoeken aan het 
casinoo gepaard gaat met een iets uitgebreider bezoek aan de Waalkade. Wel blijkt één op de 
vijff bezoekers aan de Waalkade ooit het casino te hebben bezocht. Het casino lijkt voor de 
passantenn een betrekkelijk hoogdrempelige en op zichzelf staande gelegenheid te zijn. 

Diversitei t t 
Overlastt vloeit in de Benedenstad niet alleen voort uit de bezoekersstromen van en naar de 
Waalkadee maar vloeit ook voort uit de horeca-activiteiten zelf. Zo klagen de bewoners van de 
luxee appartementen van Waalboulevard en Waalzicht over geluidshinder, het dichtslaan van 
autoportieren,, wegscheurende auto's, geblokkeerde in en uitgangen, terrasvorming, vuilnis, 
onaangenamee keukengeuren en straatschenderijen als vernielingen en 'bewaterde' portie-
ken.1588 In 1990 ondertekenen 30 bewoners een brief met grieven aan de gemeenteraad. Zij 
leggenn in hun klachten een duidelijk verband tussen de overlast en de kwaliteit van de horeca. 

157.. P. Hermens , Waalkade-onderzoek  1968, SEO gemeent e Nijmege n (1989); K. Goderie , Waalkadeonderzoek 
1992,1992, SEO Gemeent e Nijmege n (1993). 
158.. De Gelderlander,  11 septembe r 1990. In oktobe r 1990 voer t de Verenigin g Eigenaar s Waalboulevar d hierove r 
overle gg met de raadscommissi e Economisch e Zaken. De klachte n werden door derti g bewoner s onderschreven : 'We 
hebbenn niets tegen horeca , vinde n het best gezellig . Maar er moeten goede afsprake n te maken zijn' , zo lich t een 
bewone rr  zijn grieve n toe (De Gelderlander,  31 oktobe r 1990). 
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Dee klagers stellen namelijk 'niets tegen horeca' te hebben. Zij vinden dit 'best gezellig'. Over 
dee horeca zouden volgens hen wel 'betere afspraken' gemaakt moeten worden. Uit de voor-
beeldenn die zij aanhalen valt op te maken dat de omwonenden een zekere banalisering van de 
Waalkadee vrezen - om hun argumenten kracht bij te zetten roepen zij zelfs het schrikbeeld op 
vann de Vlaamse Gas in de binnenstad. Zij vinden dat aan de Waalkade beter moet worden ge-
streefdd naar 'de sfeer van een boulevard'. Zij refereren aan een voorwaarde van diversiteit en 
individuelee toegankelijkheid waar zij stellen dat 'elke Nijmegenaar hier vertier moet kunnen 
vindenn zonder dat bepaalde groepen domineren'. De voorwaarde van een cultureel aanzien 
spreektt uit hun opmerking dat de 'horeca moet worden opgevoed'. Deze voorwaarde spreekt 
ookk uit hun verwijzing naar het traditionele statusverschil tussen bier- en wijndrinkers in de 
opmerkingg dat er 'naast gelegenheden voor de bierdrinker ook gelegenheden voor de wijndrin-
kerr moeten zijn'. 

Mett hun vrees voor eenzijdig en banaal vermaak verwijzen de omwonenden naar het 
oorspronkelijkee plan voor de Waalkade. Vanaf het begin is voor de kade immers gestreefd 
naarr 'stijlvolle', 'gevarieerde' en 'hoogwaardige' gelegenheden. Binnen de horeca wordt dit 
vaakk vereenzelvigd met de uitstraling van een 'grand café'.159 Gevraagd naar trefwoorden voor 
hunn etablissementen, door Edwin van der Wiel voor zijn scriptie over de Waalkade (1991), dui-
denn de ondernemers deze bijna allemaal aan in termen van de hoge 'kwaliteit' en unieke 
'stijl'.1600 Terwijl de extreme verschillen tussen de gelegenheden afnemen, neemt de onderlinge 
variëteitt toe. Aan de Waalkade valt te genieten van een bond palet aan etenswaren, dranken 
enn spelen. De horeca-gelegenheden profileren zich door variaties. Smaak is hier eerder een 
kwestiee van stijl dan van functie, meer een expressief doel dan een middel tot iets anders. De 
voorzieningenn zijn immers niet in de eerste plaats bedoeld om de honger te stillen, om de dorst 
tee lessen, om mensen te ontmoeten of om geld te winnen. Het casino afficheert zich bijvoor-
beeldd met 'een gezellig avondje uit in stijl met een gokje erbij'. In het casino gaat het volgens 
dee brochure Waalboulevard (1991) om het 'flirten met het geluk bij de diverse spelen die zor-
genn voor een tintelende spanning'.181 De meest geëigende activiteit aan de Waalkade lijkt te 
bestaann uit het bekijken van de omgeving en het uiterlijk en gedrag van mensen, zowel binnen 
dee gelegenheden als buiten op de flaneerboulevard en op de terrassen. In Parade der pas-
santensanten (1993) noemt Jan Oosterman dit gedrag kenmerkend voor het caféterras.162 Oosterman 
benadruktt dat het terras bij uitstek een plek is waar het is toegestaan om ongegeneerd andere 
mensenn te bekijken en zichzelf te etaleren. Elders in de stad wordt dit soort gedrag sneller be-
dreigendd of aanstootgevend gevonden. 

Voorr het kadeplezier is minder het 'naast elkaar* en meer het 'door elkaar1 bestaan van 
verschillenn kenmerkend. De Waalkade valt beter te beschrijven als een hybride cultuur van 
verschillenverschillen dan als uiting van een authentieke cultuurvorm. Verschillen zijn aan de Waalkade 
niett extreem maar genuanceerd en krijgen niet collectief maar individueel vorm. Het is bijvoor-
beeldd niet uitzonderlijk om individueel een bezoek aan de Waalkade te brengen of om er al-
leenn te verpozen. Het gaat, kortom, om een geïndividualiseerde massa consumenten. Het 
ontwerpp van de meeste uitspanningen anticipeert op de behoefte tot onderlinge vergelijking, 

159.. Zie F. Verbunt, Honderd Grand Café's in Nederland, SDU, Den Haag, 1992. 
160.. Van der Wiel (1991). 
161.. Brochure 'Waalboulevard Nijmegen' Decennium: Ooy 1991. 
162.. J. Oosterman, Parade der Passanten, Jan van Arkel, Utrecht, 1993. 
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niett op ontmoeting. Dit lijkt te gelden voor de veie Parijse terrassen en de glazen puien, waar 
dee bezoekers plaatsnemen als in een etalage. De inrichting van de ruimte bevordert het 'intiem 
samenzijn'' - met dit begrip profileren enkele gelegenheden zich expliciet - door de opdeling 
vann de ruimten in aparte zitjes en afgescheiden hoekjes. Op het hogere organisatieniveau van 
dee Waalkade als geheel valt dit profiel opnieuw af te lezen aan de verscheidenheid aan eta-
blissementen.. De kade is in veel opzichten ingericht om verschillen te accentueren. Ogen-
schijnlijkk schuilt er een tegenstrijdigheid in deze individualisering van de ruimte en de gericht-
heidd van de bezoekers op de omgeving en op elkaar. Maar beide kenmerken veronderstellen 
elkaarr juist om het kiezen en vergelijken mogelijk te maken koesteren de bezoekers de af-
standd tot elkaar en tot de aangeboden waren en diensten. Binnen deze cultuur van verschillen 
valtt te begrijpen dat aparte eenheden van bezoekers elkaar nauwelijks aanspreken. Wanneer 
ditt wel gebeurt lijkt het contact zorgvuldig voorbereid te zijn en anders blijft het contact wel zeer 
oppervlakkig,, of het wordt onomwonden afgewezen. De organisatie van het gezelschap gaat 
bijvoorbeeldd duidelijk aan het kadebezoek vooraf, of er is eerder en elders een afspraak ge-
maakt.. Zulke stilzwijgende codes van het uitgaansgedrag aan de Waalkade zijn eventueel 
voorr te stellen als een publieke tegenhanger van de 'visite' aan de private woning - aan de in-
richtingrichting van hun woningen besteden vele bezoekers wellicht net zoveel aandacht als de kade-
ondernemerss aan hun uitspanningen of de gemeente aan de Waalkade als geheel. 

Eenn betrekkelijk gering 'verschil van culturen' onderstreept deze cultuur van verschil-
len.. Dit komt door de ondervertegenwoordiging van zowel de hoogste als de laagste klassen, 
vann jeugd, van etnische minderheden en van 'non-conformisten'. Met deze laatste term wor-
denn tegendraadse en marginale groeperingen aangeduid in een markttypologie van de bier-
brouwerijj Oranjeboom.163 Hierover ondervraagd door Van der Wiel associëren de ondernemers 
hunn interieur en assortiment met de 'zakelijk-exclusieve' en 'vrolijk-sportieve' elementen uit de-
zee typologie.184 

Discipline e 
Dee handhaving van een cultuur van verschillen vereist een beheersing van gevoelens en ge-
dragingen.. Het gedrag aan de Waalkade gaat samen met een tolerante houding en met we-
derzijdss respect. Met name Brunt wijst er in het boek Stad (1996) op, in het verlengde van de 
Amerikaansee stadssociologe Lyn Lofland, dat bij de voor de stedelijke openbaarheid kenmer-
kendd geachte tolerantie rekening moet worden gehouden met de uiteenlopende betekenissen 
diee dit begrip kan hebben.105 In deel twee van dit boek kwamen we deze betekenissen al te-
genn bij de politieke aanvaarding van kansspelen. Tolerantie kan worden opgevat als de 'nega-

163.. Zie Van der Wiel (1991); A. Knoppert / Oranjeboo m bierbrouwerij , Tusse n café, interieur s en bezoekers' , Con-
grespaper,grespaper,  Vrijetij d tusse n geno t en verbod , 15-16 decembe r 1994. 
164.. De genoemd e door Oranjeboo m onderscheide n typen consumente n lijke n tot op zekere hoogt e aan te sluite n 
bijj  de door mij omschreve n 'grijpcurtuur ' en 'stijlcultuur' , waar de Waalkad e een tussenvor m van is. Naast het 'zake-
lijk-exclusieve ''  (ZE), het 'vrolijk-sportieve ' (VS) en het 'non-conformistische ' (NC) type worde n in de typologi e van 
Oranjeboom ,, die sterk lijk t afgestem d op uiterlijk e kenmerke n en normatiev e houdingen , nog de 'modale ' (M) en 
Vernieuwende ''  (V) type n onderscheiden . Deze vij f stijle n laten zich als volg t vergelijke n met de door mij omschreve n 
driedimensional ee ruimt e van gokstijte n (zie figuur  6.1): ZE slui t aan bij de 'beheerst e stijl' , VS bij de 'expressiev e stijl' , 
NCC bij de 'instrumentele' , M bij de 'bevestigende ' en V bij de 'afwijkende' . De enig e categori e waarnaa r een verwij -
zingg in de typologi e van Oranjeboo m ontbreek t is die van de Verslaafden' , een logisch e tegenpoo l van ZE. 
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tievee tolerantie' waar bijvoorbeeld Marcuse in de Eendimensionale mens (1968) op wijst.166 Hij 
doeltt dan op de aanvaarding, in termen van een noodzakelijk kwaad, van de negatieve gevol-
genn van de industriële samenleving. Deze tolerantie kan gelden voor de principiële tegenstan-
derss van horeca aan de Waalkade. Deze tolerantie verlangt ook de gemeenteraad van de 
omwonenden,, want 'iedereen die in de binnenstad woont mag geen rustige woonomgeving 
verwachten'.1677 Er kan ook sprake zijn van de meer 'neutrale tolerantie' die Becker en Horowitz 
beschrijvenn in het essay The Culture of Civility (1977) voor de stedelijke cultuur van 
Sann Francisco.168 Mensen met afwijkende gedragingen zijn beleefd en zorgen ervoor anderen 
niett te hinderen, omdat ze beseffen dat de kans op acceptatie van en respect voor hun eigen 
gedragg dan toeneemt. Dit lijkt van toepassing op de neiging tot aanpassing van de horeca-
ondernemers,, en op het merendeel van de Benedenstadsbewoners die tamelijk onverschillig 
tegenoverr de horeca staan. Bij deze houding leeft men min of meer 'langs elkaar heen'. Maar 
voorr het uitgaansgedrag aan de Waalkade is nog een derde vorm van tolerantie belangrijk, die 
waarbijj verschillende stijlen en situaties actief worden geprezen. Bij deze 'positieve tolerantie' 
geeftt men openlijk blijk van waardering voor andere stijlfiguren. 

Dee beheersing van het eigen gedrag vormt in al deze gevallen de keerzijde van de 
aanvaardingg van het gedrag van anderen.106 Ingetogen uitgaansgedrag en de afscherming van 
dee uitstraling hiervan bevorderen de discipline. De Waalkade veronderstelt een beheerst uit-
gaansgedrag,, bijvoorbeeld door de nadruk op zitplaatsen, de aanwezigheid van bedienend 
personeel,, het betrekkelijk lage muziekvolume, de afwezigheid van dans, drugs enn van storend 
vermaakk zoals biljarts of voetbalspelen. Ook jegens de gokkasten zijn de ondernemers terug--
houdend,, want hoewel de inkomsten hiervan aanzienlijk kunnen zijn ontbreken in de helft van 
dee horeca-gelegenheden speelautomaten. Waar wel speelautomaten staan opgesteld is het er 
slechtss één. Deze terughoudendheid staat niet alleen in verband met een mogelijke banalise-
ringg van het assortiment maar ook met een vrees voor sfeerbederf. Horeca-ondememers, zo 
vertellenn zij in diverse gesprekken, zijn er verder bijvoorbeeld van overtuigd dat een menging 
vann publieksgroepen, en een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen, ongere-
geldhedenn en buitensporig gedrag tegengaan. 

Aann de Waalkade stelt een gebrek aan discipline, dan wel een gebrekkige afscherming 
vann de uitstraling van het vermaak, duidelijk grenzen aan de tolerantie. De bezoekers van jon-
gerencaféé Miller Time hebben een aanzienlijk aandeel in de nachtelijke overlast in de Gro-
testraat,, en vooral in de geluidshinder bij de bovenburen. Begin 1992 sluit dit café 'vrijwillig' de 
deur,, na veel discussies en lapmiddelen zoals geluidsisolatie en een portier bij de deur.170 Dit 
caféé kende relatief veel sta-ruimte, was gericht op jeugd, op groepsvorming, ontmoeting en 
vrijee omgangsvormen en had tamelijk luide muziek. De brochure Waalbouievard (1991) prees 
hett café met de volgende elementen aan: 

165.. Zie Brun t (1996) 120-121/154-155. 
166.. H. Marcuse , De eendimensionale  mens,  Paul Brand , Bussum , 1975; Marcus e gebruik t zelf de term 'afgedwon -
genn tolerantie' . 
167.. De Gelderlander,  31 oktobe r 1990. 
168.. H.S. Becker , I.L. Horowitz , The Cultur e of Civility' , in: J.M. Hensli n (ed.), Deviant  Life-Styles,  Transactio n 
Books ,, New Brunswick , 1977, 337-349. 
169.. Zie Brun t (1996) 154-155. 
170.. De Gelderlander,  11 maart 1992. 
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Jee bent jong en met een flesje in de hand kom je elkaar tegen. Een café met een Amerikaans 
biljart,, grote bar en een zee van ruimte om elkaar te ontmoeten. Jong, dynamisch, eigentijds 
mett een knipoog naar de jaren vijftig.171 

'Eenn randgeval, eigenlijk een vreemde eend in de bijt', stelt achteraf een woordvoerder van de 
ondernemersverenigingg van de Waalkade.172 

Voorr wat de discipline betreft is het casino eveneens richtinggevend. Oe kans dat met 
dee komst van het casino beroving, prostitutie, verslaving en agressie zouden toenemen acht 
hett gemeentebestuur door de stringente beveiliging op voorhand klein. Sommige gemeente-
raadsledenn en wijkbewoners voerden deze bezwaren namelijk aan. De directie van het casino 
legtt een rechtstreeks verband tussen de kwaliteit van de inrichting en de beheersing van het 
gedrag: : 

Jee lokatiekeuze geeft niveau aan, je inrichting geeft ook niveau aan en straalt af op het gedrag 
vann het publiek, hopen wij... Vanuit die gedachte zeggen wij ook, het casino is in essentie een 
avondjee uit, een stukje spanning zoeken, het is een vorm van entertainment, dat willen we op 
eenn behoorlijk niveau brengen...173 

Inn vergelijking met andere uitgaansgebieden in de Nijmeegse binnenstad is de overlast aan de 
Waalkadee beperkt te noemen. Nog minder wordt de Waalkade geassocieerd met criminele 
handelingenn ais beroving en geweld. Dit extreme gedrag is uitzonderlijk, al blijft de Waalkade 
hierr niet van verschoond. In oktober 1992 wordt brand gesticht in pizzeria La Promenade.174 

Dezee pizzeria bekleedde net als Miller Time een uitzonderingspositie. In dit geval ging het niet 
alleenn om een betrekkelijk banale gelegenheid. Collega's beschouwden bovendien de bedrijfs-
voeringg als weinig professioneel en enigszins louche. De politie lost de brandstichting niet op 
maarr suggereert wel een verband met oplichting van de verzekering of met afpersing door de 
Koerdischee afscheidingsbeweging PKK. Dat het publiek de Waalkade vrij algemeen als een 
veilige,, representatieve en tolerante uitgaanszone beschouwt, blijkt eind juli 1989 navrant bij 
dee bloedige schietpartij op het terras van Vivaldi's.175 Het is een dodelijke afrekening in de we-
reldd van de drugshandel. Maar omstanders denken aanvankelijk dat het om straattheater gaat 
enn belonen - een uitzonderlijk voorbeeld van 'positieve tolerantie' - de vermeende acteurs met 
applaus. . 

7.77 Verzelfstandigin g en stadsvormin g 

Inn dit hoofdstuk is de betekenis van de stad voor de vestiging van een casino aan de Ni-
jmeegsee Waalkade besproken. Die betekenis schuilt in de creatie van een voor het casino in 
esthetischh en commercieel opzicht aantrekkelijke Waalkade. Een aantrekkelijke omgeving is 
dee belangrijkste voorwaarde die het casino aan de stad stelt. Deze voorwaarde vloeit recht-

171.. Waalboulevar d Nijmegen ' Brochure  Decennium : Ooy 1991. 
172.. De Gelderlander,  11 maart 1992. 
173.. Fragmen t uit een intervie w met de directi e van Hollan d Casin o Nijmegen . 
174.. de Volkskrant,  5 oktobe r 1992. 
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streekss voort uit de verzelfstandiging van het casinowezen (zie paragraaf 6.2.2). Doordat het 
aantall legale casinovestigingen in Nederland wordt uitgebreid en de casino's zich meer op de 
marktt gaan richten worden casino's voor de stad tot een schaars goed, want het casinowezen 
kann voor een vestiging uit meerdere steden kiezen. Om een legaal casino in de stad te krijgen 
rakenn steden zo afhankelijk van de vestigingsplaatskeuze van het casinowezen. Daardoor kan 
err ook onderlinge concurrentie om zo'n casino ontstaan. Deze stedelijke afhankelijkheid maakt 
datt het casinowezen betrekkelijk hoge eisen aan de omgeving kan gaan stellen. Met de ver-
nieuwingg en statusverhoging van de Waalkade komt Nijmegen aan deze eisen tegemoet. Nij-
megenn verleidt hiermee als het ware het casino. 

Hett vormkenmerk van de nieuwe Waalkade is de concentratie van commerciële ver-
maaksvoorzieningenn - de Waalkade wordt aangeduid als 'toeristisch-recreatief. De open-
baree ruimte wordt vercommercialiseerd. De stedelijke overheid maakt dit mogelijk met steun 
vann de rijksoverheid. Het casino, stijlvolle horeca-etablissementen en exclusieve apparte-
mentenn domineren de oostelijke Waalkade. Deze commerciële cultuur van de Waalkade heb 
ikk nader omschreven als een 'grijpcultuur': de Waalkade is opgebouwd uit een diversiteit van 
aann hun oorspronkelijke context onttrokken stijlelementen en is gericht op het aantrekken van 
zoveell mogelijk consumenten. Dit is een bewust geconstrueerde cultuur. En deze cultuur is 
nieuw.. Dat wil zeggen, ze is niet geënt op een cultureel precedent, behalve natuurlijk op de 
velee voorbeelden van soortgelijke bedenksels, zoals de vermaarde Inner Harbor van Baltimo-
re.. Dat de inrichting van de Waalkade ontspringt aan de fantasie (en niet aan de functie) wil 
nogg niet zeggen dat het een originele inrichting is, net zomin als een als 'mooi' bedoelde om-
gevingg door iedereen mooi gevonden zal worden. 

Hett inhoudelijk kenmerk van de nieuwe Waalkade is de oriëntatie op de effecten van 
hett vermaak. Dat blijkt uit de grote aandacht voor de architectuur en voor de beheersing van 
dee Waalkade. De Waalkade is niet zomaar een concentratie van vermaaksvoorzieningen. De-
zee voorzieningen moeten tegelijk representatief en commercieel aantrekkelijk voor de stad zijn. 
Dee grijpcultuur komt voort uit de confrontatie van een elitaire 'stijlcultuur" en een volkse 'lijfcul-
tuur'' (zie figuur 7.1). In die zin heb ik de uitgaanscultuur van de Waalkade nader omschreven 
alss een hybride 'cultuur van verschillen'. Bij de planvorming wordt reeds gewezen op het be-
langg van enerzijds de traditionele identiteit van en anderzijds de internationale economie voor 
Nijmegen.. De inrichting gaat vervolgens bestaan uit een variëteit van inheemse en uitheemse 
elementenn uit de eet, drink en speelcultuur. Door de vermenging van deze elementen krijgt de 
Waalkadee een wereldlijk karakter. Het is de architectuur die de diversiteit tot een eenheid moet 
smedenn en de Waalkade een hoog aanzien moet geven. Maar de concentratie van en de di-
versiteitt aan voorzieningen impliceert ook een betrekkelijk individualistisch en ingetogen ge-
bruikk van de Waalkade. Voor de Benedenstad betekent dit dat relatief hoge eisen aan de 
bewakingg en afscherming van het uitgaansgebied gesteld worden. Dit komt doordat de func-
tiee van de Waalkade op gespannen voet staat met de omringende woonwijk. 

Dezee herinrichting van de Waalkade heb ik in verband gebracht met een fase-
overgangg in de verzelfstandiging van de stad. Want dat Nijmegen aan de voorwaarden van 
eenn legaal casino tegemoet kan komen moet voor een belangrijk deel worden toegeschreven 
aann een nieuw stedelijke beleid voor de economie. Met dit beleid, dat vanaf het midden van de 
jarenn zeventig tot ontwikkeling komt, mengt Nijmegen zich in de (inter)nationale concurrentie-

175.. De Gelderlander, 28 februari 1990. 
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strijdd om bedrijfsvestigingen. Het stadsbestuur verbetert de vestigingsvoorwaarden en begeeft 
zichh actief op de (internationale markt om bedrijven te werven. Dit betreft zowel de industrie 
alss het toerisme. Het casino en de oostelijke Waalkade maken hier deel van uit. Zonder dit 
economischee beleid zou een casino aan de Waal, en wellicht zelfs in Nijmegen, onwaarschijn-
lijkk zijn geweest. 

Mett het streven tot en het succes van de economische herstructurering verandert het 
karakterr van de stad. Bij de ruimtelijke inrichting worden economische belangen richtingge-
vend.. Nijmegen krijgt in dit proces een nieuwe stedelijke identiteit, die ik heb aangeduid als de 
casinostad.. De dynamiek van deze casinostad verschilt van de hieraan voorafgaande tweede 
fasee in de stadsvorming, die van de dienstenstad. Op haar beurt valt deze dienstenstad weer 
tee markeren ten opzichte van de vestingstad, de eerste fase; in de context van de casinostad 
wordtt bij de esthetische vormgeving wel teruggegrepen op de symboliek van de vestingstad. 

Inn de dienstenstad staan bij de ruimtelijke inrichting de maatschappelijke belangen van 
dee bevolking nog voorop. De opkomst van de dienstenstad wordt gekenmerkt door de uitbrei-
dingg en differentiatie van de stad. De uitbreiding van Nijmegen is in de negentiende eeuw, en 
daaraann ontleent de stad nationale betekenis, gericht op een woonmilieu voor weigestelden en 
opp het toerisme. Deze uitbreiding staat in verband met de integratie van Nijmegen in de Ne-
derlandsee staat en economie. Dit komt naar voren in de 'ontmanteling' van de stad na 1874 en 
inn de aansluiting op het nationale spoorweg en later het wegennet. In de periode die deze fase 
bestrijkt,, grofweg van 1880 tot 1980, komt het vraagstuk van de planologie centraal te staan. 
Hett is de vraag welke gebieden voor welke stedelijke functies op welke manier ingericht zullen 
worden.. Rond dit vraagstuk ontstaat gaandeweg een verzelfstandigde planningspraktijk, die 
cruciaall is voor de Benedenstad. De stedelijke functies van wonen, werken, recreatie en het 
onderlingee verkeer hiertussen splitsen zich van deze stadskern af en ontwikkelen zich daar-
buitenn verder. De veroudering en het verval van de Benedenstad vormen de keerzijde van de-
zee stadsuitbreiding. Maar de vernieuwing van de Benedenstad is ook een hoogtepunt van de 
planologie.. De inmiddels tot de paradoxale status van een 'onbestemd gebied' gereduceerde 
Benedenstadd wordt in de jaren zeventig opnieuw ingericht als een woonwijk. Deze herbouw 
komtt tot stand in een sterk ge-evolueerde planologische praktijk die is gericht op een histori-
schee architectuur, een bureaucratische planning en een democratische besluitvorming. Deze 
planologischee praktijk komt bij de inrichting van de Waalkade onder druk te staan. De planolo-
gie,, de grensligging, het elitaire en toeristisch milieu en het herstel van het 'middeleeuwse' 
stadsgezichtt van Nijmegen leveren een goed uitgangspunt op voor een casinovestiging. Toch 
zijnn dit onvoldende voorwaarden voor de komst van het casino naar Nijmegen. 

Dee casinostad, en daarmee de derde fase in de stadsvorming, tekent zich na 1980 
af.. Dan wordt de stedelijke economie richtinggevend voor de ruimtelijke inrichting. En 'de 
stad'' wordt steeds minder herkenbaar als een planologische eenheid en steeds meer ger-
educeerdd tot en herkenbaar gemaakt als een symbolische eenheid. In deze fase vindt in de 
Benedenstadd de omstreden omslag plaats van de woonwijk naar de commerciële Waalkade. 
Inn deze omslag wordt het sociale activisme bij de ruimtelijke inrichting naar de achtergrond 
gedrongenn door de economische belangen van de stad. Hierbij komt de democratische 
besluitvormingg onder druk te staan. In de tegenstelling tussen het maatschappelijk en het 
economischh belang van de Benedenstad komt de fase-overgang in de stadsvorming preg-
nantt naar voren. De verbinding van het casino met de stad introduceert een fundamentele 
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klooff tussen de recreanten en toeristen aan de ene en de bewoners van de Benedenstad aan 
dee andere kant. De fase-overgang slaat daarbij niet alleen op de economie maar heeft wi-
jderee implicaties. Het uitgaansgebied is ook van belang voor het aanzien van de stad. Bij de 
esthetischee invulling van de oostelijke Waalkade treedt wel een accentverschuiving op in ver-
gelijkingg met de eerdere historisch georiënteerde architectuur in het stadscentrum en in de Be-
nedenstad.. Bij die architectuur was meer sprake van een herbouw in oorspronkelijke vormen, 
aann te duiden als een 'illusie' van het verleden. Aan de Waalkade ligt het accent op de 'simula-
tie'' van het verleden: de inrichting hoeft niet 'oorspronkelijk' te zijn maar moet wel 'mooi' zijn. 
Dee historische vorm is ook niet langer het resultaat van een compromis, waardoor moderne en 
traditionelee gebouwen door elkaar kunnen komen te staan. Veeleer is de historische vorm het 
resultaatt van een zekere consensus over de wenselijkheid van een esthetische eenheid. Mo-
dernee gebouwen wekken een traditionele indruk en zoeken aansluiting bij de traditionele be-
bouwing. . 

Dee transformatie van de Waalkade staat ook niet op zichzelf. De derde fase van 
stadsvormingg komt bijvoorbeeld ook naar voren in een nieuw winkel- en kantorengebied -
Dee Brabantse Poort - en in een nieuw industrieterrein - Bijsterhuizen. Deze nieuwbouw 
speeltt zich ver verwijderd van de binnenstad af langs de zuidelijke uitvalswegen. Deze 
nieuwbouww is extern gericht op de aansluiting bij de (inter)nationale economie. Daar is nau-
welijkss nog sprake van een relatie met de binnenstad. En ook de plannen voor een verfraai-
ingg en herinrichting van het winkelcentrum in de binnenstad en de plannen voor de bouw 
vann een woonwijk buiten de gemeentegrens ten noorden van de rivier - De Waalsprong -
leverenn breukvlakken met het verleden op. Het streven de stedelijke eenheid van het stad-
scentrumm te bewaren en te vernieuwen staat zo niet alleen in het teken van de exploitatie 
vann de stedelijke ruimte. Dit streven valt tegelijkertijd te beschouwen als een contrapunt bij 
dee geografische verspreiding van de stad.176 De Waalkade is een representatiezone van een 
stadd die als planologische eenheid steeds minder herkenbaar is. 

Err is een duidelijke parallel tussen de in dit hoofdstuk besproken verzelfstandiging van 
dee stad Nijmegen en de in deel II van dit boek besproken verzelfstandiging van de kansspel-
sector.. Net zoals de landelijke politiek in de laatste decennia van de negentiende eeuw een 
wettelijkk kader schept voor de kansspelsector, die tot in de jaren tachtig geleidelijk wordt uitge-
breid,, zo leidt de ontmanteling van Nijmegen in de laatste decennia van de negentiende eeuw 
eenn planologische ontwikkeling in, waarin de stad tot in de jaren tachtig geleidelijk wordt uitge-
breid.. En voor zowel de stad Nijmegen als de sector van kansspelen tekent zich vanaf de jaren 
tachtigg van de twintigste eeuw een nieuwe expansiefase af. De overeenkomst gaat zover dat 
hett in beide gevallen in de jaren tachtig de overgang betreft van een politiek geleide naar een 
meerr economisch geleide ontwikkeling. Want de inrichting van de Waalkade vindt plaats onder 
verwijzingg naar, en door rekening te houden met, meer maatschappelijke functies van de Be-
nedenstad.. En naast de inbreng van marktpartijen is de bemoeienis van de plaatselijke en ook 
dee landelijke overheid beslissend voor het welslagen van dit project. Zonder rijkssubsidies voor 
dee werkgelegenheid, de stadsontwikkeling en het toerisme zou een commerciële Waalkade 
aanzienlijkk minder kans van slagen hebben gehad. En de politieke achtergrond van het staats-

176.. Zie voor een interessante beschouwing over het verschijnsel van de 'stedelijke verspreiding': Joel Garreau, 
EdgeEdge City: Lite on Uw New Frontier, Doubteday, New York, 1991. 
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bedrijff Holland Casino kan verklaren dat deze onderneming niet geheel ongevoelig is voor de 
nodenn van Nijmegen. De overeenkomsten in het niveau van verzelfstandiging tussen de stad 
enn het casinowezen maken de afstemming van het casino op de Waalkade relatief eenvoudig. 

Dee conclusie luidt dat de vestiging van het casino samengaat met een nieuwe fase in 
dee stadsvorming van Nijmegen. Deze fase is gericht op de (inter)nationale economie. Het is 
niett zo dat het casino de kade-inrichting afdwingt, al bemoeit het casino zich hier wel degelijk 
mee.. De Waalkade is in de eerste plaats het resultaat van een nieuwe stadspolitiek. De Waal-
kadee komt tot stand in het spanningsveld tussen een voor de stad schaarse voorziening uit de 
(nationale)) casino-economie en een stadsbestuur dat voor Nijmegen een groter aandeel tracht 
tee verkrijgen op (inter)nationale markten. De verschijning van het casino laat zich niet verklaren 
zonderr de opkomst van een grootschalige casinomarkt, maar ook niet zonder de plaatselijke 
bijdragenn aan en reacties op die markt in de analyse te betrekken. De representatieve Waal-
kadee valt zo niet alleen te beschouwen als een gevolg van maar ook als een voorwaarde voor 
dee komst van het casino naar Nijmegen. 

inn dit hoofdstuk heb ik een begin gemaakt met de beantwoording van het verschijningsvraag-
stukk van kansspelen, de derde hoofdvraag van dit boek. Aan de hand van de inrichting van de 
Nijmeegsee Waalkade konden we zien hoe de stad de verschijning van het casino mogelijk 
maakt.. Dit gebeurde door een actieve wervingscampagne van het stadsbestuur in combinatie 
mett de vernieuwing van de Waalkade. Hierdoor veranderen de identiteit en het aanzien van de 
stad.. Het nieuwe economische beleid acher deze verandering wijst op een fase-overgang in 
dee stadsvorming van Nijmegen, die nauw aansluit bij de ontwikkeling van het casinowezen. 
Dezee fase-overgang houdt een tegenstrijdige ontwikkeling tn. De herinrichting komt van de 
grondd onder verwijzing naar het belang van de Benedenstad voor de plaatselijke bevolking 
maarr wordt afgerond onder verwijzing naar het belang van de (internationale economie voor 
Nijmegen.. Maar beide ontwikkelingen veronderstellen elkaar. Zonder de herbouw van de Be-
nedenstadd was de commercialisering van de Waalkade niet voorstelbaar, en de verfraaiing 
vann de waterkant werd niet haalbaar gevonden zonder het kapitaal van buiten de stad. In het 
volgendee hoofdstuk ga ik na welke gevolgen de vestiging van het legale casino voor Nijmegen 
heeft. . 
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8.11 Inleiding 

Dee golf van behendigheidsroulette die midden jaren zestig over Nederland spoelt raakt ook 
Nijmegen.. De eigenaar van Hotel Berg en Dal verhuurt in januari 1965 een zaal aan de Nij-
meegsee zakenman H. Goldberg, die er het Saturnespel wil exploiteren. In de publiciteit rond dit 
roulette-avontuurr is al direct sprake van de twee bedenkingen, criminaliteit en verslaving, waar 
kansspelenn zo vatbaar voor zijn. 

Opp de eerste avond worden enkele spelers uit Amsterdam, die in de wereld van het 
Saturnee als 'professionals' bekend staan, de zaal uitgezet.1 Deze spelers beklagen zich bij de 
politiee over oneerlijk spel. 's Nachts na sluitingstijd worden zij in staat gesteld om opnieuw te 
spelen,, ditmaal met een brigadier van politie als bouleur. Enkele dagen later sluit de politie 
voorlopigg het casino. Voor een mevrouw uit Nijmegen, die ik bij de bespreking van de opkomst 
vann het verschijnsel gokverslaving reeds aanhaalde (zie paragraaf 6.4), is het bericht over de 
nieuwee gokgelegenheid te Berg en Dal aanleiding om met een ingezonden brief te waarschu-
wenn voor 'de verschrikkelijke gevolgen van het gokken'.2 In een reportage van De Gelderlan-
derder vertelt zij hoe haar winkel, huishouden en huwelijk te gronde gingen aan het gokken van 
haarr echtgenoot.3 Hij speelde 'de grote zakenman en charmeur', pokerde in een herensociëteit 
enn verspeelde veel geld op een gokautomaat in een lunchroom. In een redactioneel commen-
taarr stelt De Gelderlander dat het gokken in Berg en Dal, 'waarbij zeer grote sommen gewon-
nenn en verloren kunnen worden', een 'onsociaal' karakter heeft.4 De redactie oppert om een 
'rigoureuzee vermakelijkheidsbelasting' van 80 è 90 procent te gaan heffen, die ten goede zou 
moetenn komen aan het ontwikkelingswerk in de wereld. 

Dezee primaire reacties geven aan dat casino's in Nijmegen en omstreken midden jaren 
zestigg een nagenoeg onbekend verschijnsel zijn, en dat van enig beleid hiervoor plaatselijk 
nogg geen sprake is. 

Inn dit hoofdstuk verschuift het perspectief naar casino's. Centraal staat het regionale territorium 
vann het Waalkadecasino. Vanuit deze invalshoek belicht ik de gevolgen die dit casino voor 
Nijmegenn heeft. Wat is de betekenis van het gokken voor de stad? Dat is in dit hoofdstuk de 
vraag.. De belangstelling gaat dan uit naar de constructie van de functionele schaal van het ca-
sinoo (zie figuur 1.3). Naarmate de relatieve macht van spelpraktijken groter is zal de invloed op 
hett stedelijk milieu ook groter zijn. Stedelijke milieus zijn dan te typeren met de unieke inbreng 
vann kansspelen; uitzonderlijke voorbeelden zijn goksteden als Las Vegas, Reno, Atlantic City 

1.. De Telegraaf,  16 januar i 1965. 
2.. De Gelderlander,  20 januar i 1965. 
3.. 'Hij vergokt e alles' , De Gelderlander,  30 januar i 1965. 
4.. De Geldenander,  18 januar i 1965. 
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off Macau.5 

Zoalss eerder aangegeven richt ik mij in deel III op het niveau van de ruimtelijke inrich-
tingg ofwel de planologie. Dit is de plaatselijke pendant van de vermaatschappelijking van de 
kansspeisectorr (zie hoofdstuk 5). De ruimtelijke inrichting valt te beschouwen als een tussen-
fasee in de verschijningsvorm, met aan de ene kant de problematiek van de huisvesting van 
kansspelen,, die overheersend is op de bingomarkt, en aan de andere kant de problematiek 
vann de beheersing van speetgelegenheden, die overheersend is op de speelautomatenmarkt. 
Inn het perspectief van de verzelfstandiging onderzoek ik niet alleen de verankering van een 
casinoo in de planologie maar ook de toenemende invloed die casino's op de stad hebben. 

Voorr de stadscasino's bestaat het vraagstuk van de ruimtelijke inrichting uit het vin-
denn van vestigingsplaatsen en het zoeken van aansluiting bij de stad. Dit vraagstuk werk ik 
uitt voor de regionale casinomarkt, want het staatscasino aan de Waal is niet het eerste ca-
sinoo in deze streek en lange tijd ook niet het enige. De casinomarkt ontwikkelt zich in de 
margee van de stad en voor een belangrijk deel zelfs daarbuiten, in de aangrenzende ge-
meentee Groesbeek en in bijvoorbeeld het 40 kilometer ten westen van Nijmegen gelegen 
Goldenn Ten centrum Rosmalen. Casino's maken als het ware een omtrekkende beweging 
enn 'veroveren' de stad geleidelijk aan. Het Waalkadecasino is wel een hoogtepunt van de 
planologie,, omdat dit het eerste en enige casino met een prominente plaats in Nijmegen is. 

Opmerkelijkk is de betrekkelijk snelle en algemene aanvaarding van het staatscasino in 
Nijmegen.. Dit staat, zoals ik in een vergelijking tussen Nijmegen en het stadje Vicksburg laat 
zien,, bijvoorbeeld in contrast met de VS, waar de komst van een casino plaatselijk veelal aan-
leidingg geeft tot felle politieke strijd. De vestiging van het staatscasino gaat in Nijmegen welis-
waarr gepaard met een belangenstrijd, maar die betreft zoals we eerder hebben gezien bo-
venall de ruimtelijke inrichting en nauwelijks de kansspelen (zie hoofdstuk 7). Om de soepele 
aanvaardingg te verklaren wijs ik naast de regionale casinogeschiedenis op de landelijke orga-
nisatiee van het casinowezen. 

Allereerstt ga ik in op de illegale en regionale casinomarkt. Vervolgens behandel ik de 
vestigingg van het staatscasino in Nijmegen, en de architectonische en economische betekenis 
vann dit casino voor de stad. 

8.22 Criminalisering 

Eenn overzicht van de illegale casino's in Nijmegen en in de directe omgeving van deze stad 
staatt weergegeven in figuur 8.1? Dit overzicht is misschien niet volledig en misschien zelfs 
niett helemaal juist. Kenmerkend voor illegale casino's is dat ze niet formeel geregistreerd 
worden,, soms van naam, eigenaar en locatie wisselen, zich soms aan de openbaarheid ont-

5.. Zie J.A. Price , 'Reno , Nevada: The City as a Unit of Study 1, Urban  Anthropology,  1972,14-28. 
6.. Informati e over deze illegal e casino' s is naast krantenberichte n afkomsti g van: dossiers  van de gemeentepoliti e 
Nijmege nn en de Rijkspoliti e te Groesbeek ; interviews  met enkele betrokke n politie-ambtenaren , een exploitant , een 
croupier ,, een zaalhoude r en iemand die gedurend e de jaren zeventi g en tachti g als taxi-chauffeu r en kelne r in Nij-
megenn en omgevin g werkzaa m was. Daarnaas t is in divers e interview s over ander e onderwerpe n zijdeling s geïnfor -
meerdd naar illegal e casino's . 
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trekken ,, soms maar kort e tijd bestaan en soms meerder e keren geslote n worden . Wanneer 
bovendie nn af word t gegaan op de herinnerin g van informanten , dan blijke n die vaak niet he-
lemaall  betrouwbaa r en soms in tegenspraa k met elkaar te zijn . Betrouwbar e aanduidinge n 
overr  het illegal e circui t zijn , weini g verrassend , moeilijke r te verkrijge n dan over het legale . 
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FiguurFiguur 8.1: Overzicht illegale speelgelegenheden in Nijmegen en omstreken 1960-1994. 

Gedurendee de jaren zeventig en begin jaren tachtig overheerst in Nederland een 'neu-
tralee tolerantie' tegenover illegale casino's (zie hoofdstuk 5). Justitie treedt hier voornamelijk 
tegenn op in geval van een openlijke exploitatie en van criminaliteit; in Nederland zijn wat dit 
betreftt de Rotterdamse en Amsterdamse casino's van Van Driel Vis en De Vries spraakma-
kend.. In Nijmegen voert de politie in vergelijking met deze grote steden een stringent beleid -
datt geldt overigens ook voor de speelautomaten en het bingo. De provinciestad Nijmegen lijkt 
groott genoeg om een zelfstandig kansspelbeleid te voeren en klein genoeg om serieus en re-
gelmatigg aandacht aan de gokproblematiek te schenken. 

Inn januari 1972 valt de politie een illegaal casino aan de Nieuwe Markt in de Beneden-
stadd binnen, waarbij zij de toegang tot het pand forceert.7 In de daaropvolgende jaren, tot in het 
beginn van de jaren tachtig, is in Nijmegen geen sprake van openlijke casino's of van politie-
invallen.. Maar vervolgens worden illegale casino's tot een plaag en komt een specifiek hierop 
gerichtt beleid tot ontwikkeling. In november 1981 neemt de politie in een illegaal casino in het 
stadscentrumm aan de Houtstraat drie roulette-tafels, een blackjack tafel en een speeltafel met 
Chinesee tekens in beslag.8 In 1982 valt de politie drie 'gokholen' binnen, waaronder het eerder 
geslotenn casino.9 Klachten over slachtoffers met grote schulden bij casinobazen zouden mede 
aanleidingg tot deze invallen zijn. 'Een luxueus ingericht gokhol dat al geruime tijd draaide en 
drukk bezocht werd' bezorgt de politie het meeste werk. De exploitanten van dit casino beroe-
penn zich op het besloten karakter en op de verenigingsvorm. Nadat zij dit casino opnieuw 
openstellenn voert de politie met de exploitanten 'een gesprek' dat aanleiding tot de definitieve 
sluitingg is; de exploitanten zeggen voor het casino een geschikte plek buiten de stad te zullen 
zoeken.. De politie haalt de teugels vervolgens strak aan, want eind 1982 ontmantelt zij in het 
stadscentrumm al direct na de opening een speelgelegenheid. 

Hett 'luxueuze casino' dat de politie in 1982 sluit is in 1981 opgezet door de heer Mul-
der.. Hem haalde ik eerder aan; in de jaren zestig begint hij te Den Haag met huiskamercasi-
no'ss en gedurende de jaren zeventig is hij in diverse illegale casino's werkzaam als croupier 
(ziee paragraaf 5.5.2).10 Bij de opzet van het casino in Nijmegen werkt Mulder, die over de ken-
niss en contacten voor de exploitatie van een casino beschikt, voor de financiering samen met 

7.. Gemeentepolitie Nijmegen, Jaarverslag  1972. 
8.. Gemeentepolitie Nijmegen, Jaarverslag  1981. 
9.. Gemeentepolitie Nijmegen, Jaarverslag  1982; Het Parool,  10 maart 1982. 
10.. Mulder is een pseudoniem, Interview,  mei 1993. 
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eenn van de grootste plaatselijke koppelbazen. Zij brengen dit casino buiten de binnenstad on-
derr in de garage van 'Rijk van de Polder1 aan de Graafseweg. Zij pakken de zaak serieus aan 
enn melden het casino officieel aan bij de Kamer van Koophandel. Zij plaatsen in hun casino 
vierr roulette- en vier blackjack tafels en kleden het verder aan met exclusieve vloerbedekking, 
lampenn en een bar. Dit alles ter waarde van zo'n twee ton. Al direct na de opening loopt het 
storm.. Avonden met meer dan 200 bezoekers zijn niet ongewoon. 'Jan en alleman' kwam er 
volgenss Mulder, maar het zijn de koppelbazen die met hun buitensporige bestedingen opval-
len:: 'Die wisten van gekkigheid niet wat ze met hun geld moesten doen'. Het casino is bevei-
ligdd met stalen deuren en heeft een video-camera als uitkijk. Om de sleutels van het pand te 
bemachtigenn licht dee politie de eigenaar van zijn bed. 

Goldenn Ten 
Dee introductie van het behendigheidsroulette Golden Ten frustreert ook in Nijmegen de cam-
pagnee van de politie tegen de opkomst van openlijk opererende illegale casino's. In de ge-
schiedeniss van dit spel is Berg en Dal van landelijke betekenis. Daar toont de politie voor het 
eerstt aan dat de spelers Golden Ten in de praktijk gelijk een kansspel spelen. In deze ge-
schiedeniss komt pregnant, en tamelijk absurd, de nauwe band tussen het verwerven van ken-
niss en het voeren van beleid naar voren. Maar de pogingen van politie en justitie om het kans-
karakterr van het spel vast te stellen zijn sociologisch relevant, omdat dit bepalend is voor de 
vraagg of de casino's al dan niet legaal zijn. 

Hett respectabele Hotel Hamer te Berg en Dal biedt begin juli 1983 gelegenheid om het 
Goldenn Ten te beoefenen.11 De eigenaar verhuurt de grote zaal van dit hotel aan de liefdadig-
heidsverenigingg Casinoclub Berg en Dal, opgericht door J. Blattgerste, R. Schneider en 
G.. Wiggers; de laatste is de voorzitter. Zij exploiteren hier drie Golden Ten ketels met zeven 
speeltafels.. De oprichting van de casinoclub is terdege voorbereid. De exploitanten laten zich 
adviserenn door een advocaat en voeren overleg met de burgemeester en de politie van 
Groesbeek.. Na overleg met het OM te Arnhem stelt de gemeente zich neutraal op en zegt de 
politiee voorlopig niet tegen het casino op te zullen treden. Zodra het justitieel beleid verandert 
zullenn zij de exploitanten hiervan op de hoogte stellen. Dezelfde exploitanten introduceerden 
eerderr het Golden Ten in Nederland, in juli 1981 in het Derby Club casino te Enschede, waar-
vann Wiggers eveneens de voorzitter was. Zoals eerder vermeld vervolgt het OM Wiggers maar 
spreektt de rechtbank van Almelo hem in mei 1983 vrij (zie paragraaf 5.5.2). Deze vrijspraak is 
voorr Wiggers aanleiding om het Golden Ten opnieuw te gaan exploiteren, ditmaal in Berg en 
Dal. . 

Dee vrijspraak en de opening van casinoclub Berg en Dal leidt in heel Nederland tot de 
oprichtingg van soortgelijke casino's. Ook in Nijmegen beproeven meerdere exploitanten hun 
geluk.. Daar wordt Club Casino Terminus in het restaurant aan de oude Veemarkt in de weste-
lijkee Benedenstad geopend, en op de grens van Nijmegen aan de Rijksweg te Malden opent in 
hotell Charlemagne Speelclub Carrousel. In reactie op de snelle uitbreiding besluit het OM van 
hett arrondissement Arnhem het Golden Ten te vervolgen, hetgeen de exploitant en de zaal-
houderr van casinoclub Berg en Dal eind september in een brief te lezen krijgen. Zij sluiten het 

11.. Zie Procesverbaal betreffende de (voor)geschiedenis van het Gokten Ten casino te Berg en Dal, Korps Rijkspoli-

tie,, district Nijmegen, groep Groesbeek. 
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casino.. Maar wanneer het gerechtshof te Arnhem begin november de eerdere vrijspraak van 
Wiggerss in het hoger beroep bevestigt zien de exploitanten hier een versterking van de juridi-
schee positie van het Golden Ten in. Eind november openen zij in Hotel Hamer de 'Nieuwe Ca-
sinoo Club Berg en Dal'. Omdat het OM aankondigt zich niet zomaar gewonnen te zullen geven 
tredenn de eerdere exploitanten naar de achtergrond en krijgt de nieuwe casinoclub een andere 
voorzitter.122 De Nieuwe Casinoclub stelt voor om de deskundige W. Wagenaar onderzoek te 
latenn doen naar de behendigheidspraktijk van het Golden Ten; in een kort geding vragen de 
exploitantenn toestemming om het casino voor een dergelijk onderzoek open te mogen houden. 
Maarr het OM laat begin december weten dat het casino de deuren direct moet sluiten. Tot aan 
dee uitspraak van het kort geding op twintig december, waarin de rechter de eis van de exploi-
tantenn afwijst, blijft het casino geopend. Op die dag doet de Officier van Justitie huiszoeking in 
Hotell Hameren neemt hij de spelattributen in beslag. 

Inn het opsporingsonderzoek dat aan de sluiting voorafgaat stelt de politie zelf een on-
derzoekk in naar de behendigheid bij het Golden Ten. In 
zijnn procesverbaal beschrijft de opperwachtmeester der 
rijkspolitiee van de groep Groesbeek het spel 
nauwkeurig.133 Het belangrijkste verschil met het 
kansroulettee is dat bij het Golden Ten de cijferkrans 
niett draait maar vast staat. De kogel rolt over de brede 
randenn van een aluminium schaal in ononderbroken 
cirkelvormigee banen rond de cijferkrans. Met het 
afnemenn van de snelheid nadert het balletje, dat deze 
pass na vele omwentelingen bereikt, de krans. Tijdens 
dee omlopen naar de kern toe passeert het balletje twee 
inn de schaal aangegeven ringen (zie figuur 8.2). De 
eerstee ring die het balletje kort na de inworp snijdt is de 
'observatiering'' en de tweede nabij de cijferkrans in het 
hartt van de schaal is de 'limietring'. Uit de plaats waar 
hett balletje de observatiering snijdt zou af te leiden zijn 
inn welk nummer van de cijferkrans het balletje 
terechtkomt.. Als het balletje de limietring passeert heeft 
ditt de cijferkrans zo dicht genaderd dat de spelers niet 
meerr in mogen zetten. De baan van het balletje is niet 
preciess cirkelvormig maar enigszins elliptisch. Naast dit 
grotee technische onderscheid is een belangrijk verschil met het kansroulette dat er geen 36 
maarr 24 nummers zijn; veel behendigheidsroulett.es worden ook wel '24-er roulette' genoemd. 
Hett voordeel van de bank is hierdoor groter. Het voordeel van de bank is bij het Golden Ten 
bovendienn groter doordat dit spel niet één maar twee nullen kent, net als overigens het Ameri-
kaanss roulette - zoals James Bond opmerkte. Hier staat tegenover dat de inzetten bij Gol-
denn Ten betrekkelijk laag kunnen zijn; veelal is de minimale inzet ƒ2,50 en soms slechts ƒ1,-. 
Inn hotel Hamer is de minimum inzet aanvankelijk ƒ5,- en later ƒ2,50. 

FiguurFiguur 8.2: Bovenaanzicht met de 
baanbaan van de kogel door een Golden 
TenTen ketel. De kogel is afgebeeld op 
dede plekken waar deze achtereenvol-
gensgens de 'observatiering' en de 'limi-
etring'etring' snijdt. Dit schema is ontleend 
aanaan de nota 'Golden Ten in perspec-
tieftief (1989) van de NSGT. 

12.. Zie De Gelderlander, 26 november 1983. 

13.. Korps Rijkspolitie, district Nijmegen, Groep Groesbeek, Procesverbaal van bevindingen, waarin opgenomen de 
omschrijvingomschrijving van het gespeelde spel, Berg en Dal, 15 mei 1984. 

http://behendigheidsroulett.es
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Maarr spelen de spelers wel behendig?, vraagt de opperwachtmeester van het rayon 
Groesbeekk zich af. Uit eigen observaties krijgt hij de indruk van niet. Veel spelers lijken een 
voorkeurr te hebben voor de nummers die onder handbereik zijn, en spelers die aan het eind 
vann de tafel zitten kunnen de observatiering van de schaal nauwelijks zien. Volgens de regels 
vann de vereniging mogen de spelers, om het behendig spelen te bevorderen, pas meedoen 
nadatt ze tenminste vijf spelronden hebben geobserveerd, wat bij elke verandering van speel-
tafell opnieuw dient te geschieden. Op de naleving van deze regel is volgens de politie nauwe-
lijkss toezicht. Verder maant de bouleur, kort voordat het balletje de observatiering in de schaal 
snijdt,, de spelers tot behendigheid door te zeggen 'kijken alstublieft!'. Pas na dit commando 
mogenn de spelers inzetten. 

Inn een meer systematisch onderzoek van de politie observeren de agenten vier dagen 
langg de spelhandelingen. Een betrokken croupier herinnert zich dit in 1993 nog levendig: 

Wee waren gewoon open en de politiemensen stonden rond de tafel en observeerden of de 
spelerss het spel wel observeerden. Dat duurde een week of twee. We speelden dan zeer offici-
eel,, totdat de politie weer weg was. Dan zeiden we 'jongens, nu kun je weer gewoon inzetten'. 
Dee meeste spelers keken echt niet naar het balletje. Dat ging van 'mijn dochter is op de vijfde 
geborenn dus ik zet in op de vijf. Maar dat was eigenlijk verboden. Wij moesten tegen zo iemand 
zeggen:: 'nee mevrouw, u moet eerst effe kijken'. Zo'n mens zei dan 'ik kijk echt niet, dat weet je 
tochh wel joh', terwijl de politie erbij stond. Die agenten moesten dan ook lachen.14 

Voorr iedere spelronde kruisen de agenten op voorgedrukte staten aan of de spelers al dan niet 
inn de richting van de schaal en de kogel 'kijken', of zij de nummers waarop ze hun geld inzet-
tenn al dan niet 'bewust' kiezen en hoe vaak zij 'winnen'. De agenten volgen 245 spelers in hun 
spel,, ten hoogste drie tegelijk. De politie komt tot de slotsom dat zij in 89,3 procent van de 
34877 geobserveerde spellen 'op de gok' gespeeld moeten hebben. 

Inn het verlengde van de observaties maakt de politie in het opsporingsonderzoek pro-
cesverbaall op tegen diverse bestuurs- en personeelsleden van de Nieuwe Casinoclub Berg en 
Dal.. In een van de verhoren wordt gesteld dat de club rond de 1600 'leden' en 30 perso-
neelsledenn telt. De voorzitster van de vereniging en de bedrijfsleider verklaren, op aandringen 
vann de politie - die met deze vraag kennelijk de validiteit van de observaties wil versterken - dat 
dee observerende agenten het speelgedrag niet beïnvloed hebben. De politie verhoort Schnei-
derr als verhuurder van het speelmateriaal.15 De waarde van het materiaal in de casinoclub zou 
tegenn de 100.000 gulden bedragen. Hij verklaart onder meer dat het patent dat hij samen met 
Blattgerstee in Nederland op Golden Ten heeft niet sterk is. Door kleine wijzigingen aan te 
brengenn kan iemand anders het spel exploiteren zonder dat zij er iets tegen kunnen doen. De 
politiee verhoort Hamer, die de speelruimte voor 7500 gulden per maand aan de casinoclub 
verhuurt,, als de verhuurder van de zaal.16 Hamer zegt steeds alles te hebben gedaan om niet 
'inn conflict met de wet' te komen. In het huurcontract staat daarom de clausule dat het spel le-
gaall moet zijn. 

Hamerr gaat destijds in op het verzoek van de casinoclub omdat het Golden Ten een 

14.. interview, mei 1993. 
15.. Procesverbaal, 16 januari 1984. 
16.. Procesverbaal, 20 december 1983. 



334 4 STADSCASINO'S S 

nieuwee en lucratieve mogelijkheid tot exploitatie van het noodlijdende hotel lijkt te zijn.17 Door 
dee neergang van het toerisme lijkt het hotel een aflopende zaak. 'Af en toe nog een bruiloft en 
eenn verdwaalde toerist', stelt Hamer achteraf in 1992. Na de sluiting van het casino bouwt hij 
dee grote zaal om tot een soort bistro. Het deert Hamer niet dat een kilometer verderop richting 
Nijmegenn aan de Oude Kleefsebaan, dezelfde weg als waar hotel Hamer aan gelegen is, in 
hett restaurant 'Rust Wat' een half jaar later een Golden Ten casino komt dat vervolgens ja-
renlangg wordt gedoogd. Dat casino bestaat volgens hem veel langer 'dan de exploitanten zelf 
ooitt voor mogelijk gehouden hebben'. Hamer streeft naar continuïteit en respectabiliteit en wil 
nietss met 'halve criminelen' te maken hebben. Hij ziet nog andere alternatieven voor het hotel. 
Inn de loop van de jaren tachtig haakt hij met succes in op de groeiende bridge-markt. Een der-
gelijkk thema blijkt voor de hotels essentieel: 'je moet zelf iets organiseren'. De gasten komen in 
dee eerste plaats om te bridgen, maar hebben wel waardering voor de mooie omgeving. Veel 
hotelss in de buurt bedienen zo bijvoorbeeld de congresmarkt. Deze geschiedenis van Hotel 
Hamerr illustreert dat het vaak, net als in het bingocircuit, marginale en noodlijdende gelegen-
hedenn zijn die belangstelling voor illegale casino's en Golden Ten tonen. Daarnaast blijkt de 
populariteitt van casinospelen deel uit te maken van een breder streven tot actief en commer-
cieell vermaak, zoals meer in het algemeen van toepassing is op het Nijmeegse stadscentrum 
enn de Waalkade. Deze trends wijzen op een vergaande verzelfstandiging van het vermaak, 
omdatt het vermaak wordt ingezet om de omgeving te veranderen. 

Dee rechter aanvaardt de bewijsvoering en veroordeelt de voorzitter van de Nieuwe Ca-
sinoclubb Berg en Dal, een vonnis dat uiteindelijk ook de Hoge Raad bekrachtigt. Toch betekent 
ditt niet het einde van Golden Ten. Hier en daar in het land vervolgt het OM een aantal Golden 
Tenn casino's, maar rechters stellen het OM pas in het gelijk als het kansspelkarakter duidelijk 
wordtt vastgesteld met een uitvoerig politie-onderzoek zoals in Hotel Hamer. Deze zware be-
wijslast,, waarbij voor iedere sluiting opnieuw een observatie-onderzoek ingesteld moet wor-
den,, gaat veel politiecorpsen en het OM te ver - naar schatting van de politie vereiste het op-
sporingsonderzoekk naar de Nieuwe Casinoclub Berg en Dal ongeveer 1400 manuren. In 
Groesbeekk raken de betrokken agenten gefrustreerd over het feit dat de grote inspanningen 
zo'nn mager resultaat hebben.16 In het arrondissement Arnhem stelt het OM zich vanwege het 
geringee succes tot in de jaren negentig op het standpunt dat er landelijke richtlijnen moeten 
komenn alvorens het Golden Ten wederom te vervolgen. De Procureurs Generaal besluiten in 
19844 landelijk om Golden Ten voorlopig niet meer te vervolgen.19 

8.33 Gemeentelij k belei d 

Inn Nijmegen sluit de politie begin 1984 nog een Golden-Ten casino, maar later wordt op twee 
plaatsenn wederom Golden-Ten geëxploiteerd.20 Deze gelegenheden bevinden zich in het res-
taurantt Pays-Bas aan de Batavierenweg en aan Plein '44. De Nijmeegse Golden Ten casino's 
wordenn wel enigszins gereguleerd. Andere kansspelen zoals blackjack, prijsvragen en loterijen 

17.. Interview, november 1992. 
18.. Interview, Rijkspolitie Groesbeek, december 1990. 
19.. Zie Algemeen Dagblad, 20 augustus 1984. 
20.. Gemeentepolitie Nijmegen, Jaarverslag 1984. 
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wordenn verboden. Nijmegen bindt de casino's daarnaast aan een 'vermakelijkheidsver-
gunning'.. Casino's hebben zich met name aan de sluitingstijden van de reguliere horeca te 
houden.. Onder deze voorwaarden gedoogt de Nijmeegse politie voorlopig het Golden Ten. De 
gemeentee Groesbeek bindt het Golden Ten niet aan een vermakelijkheidsvergunning. Daar-
voorr zou deze gemeente de APV moeten wijzigen en er zou volgens een betrokken ambtenaar 
dee misleidende suggestie van een legalisatie vanuit kunnen gaan. Golden Ten casino's wor-
denn in Groesbeek dus gedoogd, niet omdat de politie hiermee instemt maar uit frustratie over 
dee beperkte mogelijkheden tot vervolging. 

Inn 1985 bieden in Nijmegen aanvankelijk nog twee nieuwe gelegenheden Golden Ten 
aan,, maar deze sluiten al na korte tijd.21 Volgens de politie doen zich rond de casino's nauwe-
lijkss ordeproblemen voor. De politie bezoekt deze zaken weliswaar regelmatig, maar doet dit 
louterr vanwege het toezicht op de vermakelijkheidsvergunning. Toch doen zich wel incidenten 
voor.. Zo vertelt een agent over een associatie met criminaliteit in 1987, in de nadagen van het 
casinoo Plein '44.22 Op een dag beklaagt iemand uit Amsterdam - 'duidelijk penose' - zich over 
oneerlijkk spel in dit casino. De eigenaar van het casino, een Duitser, zou hebben geweigerd 
omm 100.000 gulden speelwinst uit te betalen. De Amsterdammer eist hulp van de politie, zo 
niett dan zal hij 'hier in Nijmegen met z'n Amsterdamse vriendjes wel eens laten zien hoe je 
zoietss aanpakt, en die tent van die Duitser verbouwen'. Enige tijd na dit incident treft de politie 
dee Duitser met cocaïne aan in de achterkamer van het casino. De agenten nemen hem voor 
verhoorr mee naar het bureau. Tegelijk nemen ze ook zijn exclusieve personenauto van het 
merkk Mercedes mee. Bij deze gelegenheid lichten zij de advocaat van de eerder genoemde 
Amsterdammerr in. De agenten suggereren dat de advocaat beslag kan laten leggen op de 
Mercedess - die blijkt overigens op naam van de echtgenote van de casino-exploitant te staan. 
Vervolgenss krijgt de politie over dit casino informatie van de Centrale Recherche Informatie-
dienstt (CRI): De exploitant zou de Golden Ten ketels manipuleren. Een geplande inval vindt 
geenn doorgang. De exploitant sluit het casino eigener beweging. 

Hett Golden Ten is in Nijmegen 'duidelijk over het hoogtepunt heen', stelt de politie in 
hett Jaarverslag over 1986. In Nijmegen zouden 'nog maar twee kleinere, niet druk bezochte 
casino'ss geopend zijn'. Deze casino's sluiten in 1987.23 De politie spreekt dan van een 'defini-
tieff einde van het Golden Ten tijdperk in Nijmegen', en schrijft dit toe aan het gevoerde 'ont-
moedigingsbeleid'' en aan de 'moordende concurrentie' vanuit aan Nijmegen grenzende ge-
meenten,, 'waar als gevolg van een toleranter beleid nog tal van casino's actief zijn'. Het ont-
moedigingsbeleidd bestaat uit frequente controles, waarbij de politie de casino's vrijwel dagelijks 
bezoekt,, en de beperkende maatregelen uit de vermakelijkheidsvergunning, met name de voor 
casino'ss betrekkelijk vroege sluitingstijd van één uur 's-nachts, waar de politie streng op toe-
ziet.. De sluitingstijd is een cruciaal instrument in het gemeentelijk casinobeleid; terwijl de ge-
meentee hier ter ontmoediging van de Golden Ten casino's streng de hand aan houdt, maakt zij 
laterr voor Holland Casino een uitzondering op de sluitingstijden. En de Nijmeegse Golden Ten 
casino'ss kunnen niet concurreren met de casino's Charlemagne en Rust Wat vlak over de ge-
meentegrens,, in achtereenvolgens Berg en Dal en Malden. Deze casino's, die doorgaans de 

21.. Gemeentepolitie Nijmegen, Jaarverslag 1985. 
22.. Interview Gemeentepolitie Nijmegen, september 1991. 
23.. Gemeentepolitie Nijmegen, Jaarverslag 1987. 
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helee nacht geopend zijn, worden niet gehinderd door beperkende bestuurlijke maatregelen. 
Nett als in Nijmegen brengen de casino's volgens de Groesbeekse politie nauwelijks overlast 
enn randcriminaliteit met zich mee. De actieve ontmoediging van het Golden Ten in Nijmegen, 
diee de casino's dus letterlijk terugdringt tot de gemeentegrens, is mede ingegeven door de 
komstt van het staatscasino dat nadrukkelijk aandringt op de bestrijding van Golden Ten. In 
19833 speelt de toezegging van de politie tot een 'stringent beleid voor illegale gokholen' vol-
genss de politie zelf een 'belangrijke rol' bij de keuze van de Raad voor de Casinospelen (RvC) 
voorr Nijmegen.24 

Dee lotgevallen van een croupier, John, geven enig inzicht in het onzekere bestaan van 
dee Golden Ten casino's en de ondoorzichtige exploitatie-structuur.25 John is een Britse bouw-
vakkerr die in 1978 via een Nijmeegse koppelbaas in Nederland en Duitsland gaat werken, in 
19833 reageert hij op een advertentie voor croupiers in Hotel Hamer; met twintig anderen volgt 
hijj een opleiding van twee weken. Vervolgens werkt hij in het casino Charlemagne te Malden. 
Daarr werken ook veel van de croupiers waarmee hij samen bij Hamer met dit vak begon. Ca-
sinoo Charlemangne is aanvankelijk van Schneider en Wiggers. Zij zouden dit casino na onge-
veerr een jaar hebben verkocht. De casino's in Nijmegen en omgeving zijn volgens John van 
verschillendee eigenaren, al is niet altijd duidelijk van wie de casino's precies zijn. De dagelijkse 
leidingg is in handen van een bedrijfsleider, vaak ook de katvanger. De casino's verwisselen 
bovendienn soms vann eigenaar. In Nijmegen zijn de casino's in de Molenstraat en bij Terminus, 
diee overigens slechts een kort bestaan kennen, van plaatselijke horeca-ondememers. Zij zou-
denn ook betrokken zijn geweest bij casino Rust Wat te Berg en Dal. De casino's Plein '44 en 
Payss Bas en casino Charlemagne zijn van verschillende Duitse eigenaren. In ieder geval twee 
vann hen bezitten dan meerdere casino's in Nederland, Duitsland of België. Volgens John be-
derftt in Nijmegen casino Pays Bas de markt door op een gegeven moment met een minimale 
inzett van ƒ1,- te gaan spelen. Alleen in de beginfase maken de casino's volgens John grote 
winsten.. Daarna lopen de marges door de onderlinge concurrentie sterk terug. John vertelt dat 
hett bij Hamer in het begin 'ongelooflijk druk' was. 's Middags waren vaak al vijf van de zeven 
tafelss bezet. Een omzet van een ton op een middag was niet ongewoon. Volgens John worden 
dee casino's doorgaans verkocht op het moment dat de opbrengsten na een succesvol begin 
teruglopen,, of als justitie het beleid verscherpt. 

Veell van zijn collega croupiers houden dit werk na een of twee jaar voor gezien, maar 
Johnn gaat ermee door. In 1986 vertrekt hij naar illegale Duitse casino's omdat in Nederland 
croupierss die bereid zijn om voor een tientje per uur te werken de markt verpesten. John is in-
middelss een ervaren croupier die 25 gulden per uur wil verdienen en een aandeeltje in de winst 
will hebben. Maar begin jaren negentig houdt hij het voor gezien. Hij vindt het werk ais croupier 
inn Duitsland 'te link' worden. Hij vreest de verharding van de criminele onderwereld. Uiterst 
gewelddadigee Albanezen, Joegoslaven, Russen en Turken, waarover schrikwekkende verha-
lenn de ronde doen, hebben in Duitsland volgens John de markten van illegale casino's en van 
prostitutiee overgenomen. Op een dag drukt een speler, een Joegoslaaf die veel geld dreigt te 
verliezen,, een pistool tegen het hoofd van John als croupier. Na dit incident neemt John zich 
voorr om met dit vak te stoppen. 

Beginn 1990 opent in Berg en Dal nog een tweede Golden Ten gelegenheid, casino 

24.. Gemeentepoliti e Nijmegen , Jaarverslag  1983. 
25.. Interview,  mei 1993 - John is een pseudoniem . . 
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Sevenn Hills aan de Zevenheuvelenweg.2* Dit casino is opgezet als een chique en gezellig 
kleinschaligg casino. De exploitanten willen enerzijds het imago van het Golden Ten 'oppoet-
sen'' en keren zich anderzijds tegen de 'kille' en formelijke uitstraling van het staatscasino. Het 
OMM sommeert Seven Hills, samen met de casino's Charlemagne en Rust Wat, in maart 1991 
omm de exploitatie van Golden Ten te staken.27 Het OM in het arrondissement Arnhem vervolgt 
ditt spel dan in navolging van de eerder succesvolle vervolgingen in de zuidelijke ressorten van 
Nederlandd (zie paragraaf 5.5.2). Casino Charlemagne probeert nog om alternatieve behendig-
heidsroulettess te exploiteren, achtereenvolgens Banco-la-neuf en Derby-roulette (zie paragraaf 
9.3).. Maar dit heeft weinig succes. In oktober 1991 sluit ook casino Charlemagne definitief. In 
Rustt Wat komt een Mongools restaurant (1992) en in Charlemagne een McDrive (1993). 
Naastt Holland Casino Nijmegen bestaat in deze streek dan alleen nog een klein casino vlak 
overr de landsgrens in het Duitse Wyler. De vervolging van het Golden Ten betekent een ver-
gaandee marginalisering van het behendigheidsroulette, maar niet het definitieve einde ervan. 
Zoo treedt de politie in 1994 in Berg en Dal wederom op tegen een casino dat het behendig-
heidsroulettee Euro-Observatie-Game (EOG) exploiteert.28 Bij dit initiatief zou Blattgerste, de 
ontwerperr van het Golden Ten, betrokken zijn. 

Hollandd Casino Nijmegen voert geen actieve concurrentie met de Golden Ten casi-
no's.299 Publiekelijk negeert Holland Casino deze gelegenheden. De directie spreekt hooguit 
verbazingg uit over het bestaan ervan. In de dagelijkse praktijk vermijdt Holland Casino iedere 
associatiee met het Golden Ten; bijvoorbeeld mogen evenementen waar Holland Casino zich 
presenteert,, of activiteiten die door hen worden gesponsord, geen verwijzingen naar het Gol-
denn Ten bevatten. Wel dringen Holland Casino en de RvC bij justitie aan op de vervolging van 
hett Golden Ten. Zij bestrijden deze markt zo indirect. Met het oog daarop volgt de afdeling be-
drijfsbeveiligingg de ontwikkeling van het Golden Ten op de voet. In het najaar van 1989 kant de 
RvC,, die stelt dat het OM te weinig doet om de illegale gokhuizen aan te pakken, zich nog 
openlijkk tegen het 'lakse' justitiële beleid.30 De RvC oppert dan zelfs om concurrentie met het 
Goldenn Ten aan te gaan door dependances van staatscasino's op te zetten in Utrecht, Zwolle, 
Eindhovenn en Arnhem. 

Hoewell een actieve concurrentie niet aan de orde is gaat van de aanwezigheid van 
Hollandd Casino natuurlijk wel een passieve concurrentie uit. In 1989, ten tijde van de opening 
vann het 'officiële casino' aan de Waalkade, en in reactie op het dreigement van de RvC, zeg-
genn de bedrijfsleiders van de casino's Charlemagne en Berg en Dal (voorheen Rust Wat) nog 
geenn concurrentie te duchten.31 Als argumenten voeren zij aan dat de Golden Ten casino's 
geenn entreegeld heffen, gratis hapjes en (niet-alcoholische) drankjes verstrekken en geen ei-
senn aan de kleding stellen.32 Deze casino's zouden bovendien populair zijn onder etnische 
gokkerss van Turken, Vietnamezen en Chinezen. De casino's Berg en Dal en Charlemagne 

26.. De Gelderlander,  6 maart 1990. 
27.. De Gelderlander,  16 maart 1991. 
28.. de Volkskrant,  2 jud 1994. 
29.. Interview  directie  Hoflan d Casino Nijmegen , januar i 1991. 
30.. De Gelderlander,  8 augustu s 1989. 
31.. De Geldenander,  12 augustu s 1989. 
32.. Opmerkelij k is, terzijde , dat exploitante n van Golden Ten casino' s in de vergelijkin g met de staatscasino' s vrijwe l 
nooi tt  als voordee l noemen dat speler s bij hen 'behendig ' kunne n spelen . 
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zoudenn dagelijks achtereenvolgens zo'n 200 en 400 bezoekers trekken. Iets meer dan een 
jaarr later, in januari 1991, wanneer ik beide casino's bezoek, zeggen de beheerders dat de 
publiekee belangstelling sinds de opening van het Waalkadecasino wel degelijk sterk is terug-
gelopen.33 3 

Goldenn Ten casino's in Nijmegen en in de omringende gemeenten kunnen gedurende 
dee jaren tachtig gedijen door de afwachtende houding van het OM en de gemeenten. De be-
strijdingg van het Golden Ten in 1983 heeft voor de gemeente Groesbeek als paradoxaal ge-
volgg dat de casino's lange tijd met rust worden gelaten. De Nijmeegse politie werkt het Gol-
denn Ten tegen met een bestuurlijk beleid, met name via de vermakelijkheidsvergunning.34 De 
mogelijkhedenn tot bestuurlijke maatregelen verkent het gemeentebestuur van Nijmegen eind 
jarenn tachtig op diverse terreinen, onder meer bij het bingo en in de horeca. Het voordeel van 
dezee strategie, die de exploitatie rechtstreeks beïnvloedt, is dat de bewijslast lichter is en het 
corrigerendee effect vaak veel sneller optreedt en groter is dan dat van (het dreigen met) straf-
rechtelijkee vervolging.35 Het bestuurlijk en het justitieel beleid zijn betrekkelijk onafhankelijk van 
elkaarr en beide kunnen zowel ten gunste als ten nadele van de casino's zijn. Hierdoor kan het 
Goldenn Ten met de beleidssituaties uit figuur 8.3 te maken krijgen. Nijmegen staat wat dit be-
treftt in contrast met het 40 kilometer westelijk van Nijmegen gelegen Rosmalen, waar het ge-
meentebestuurr een welgevallig beleid voert en het OM het Golden Ten pas in een later stadi-
umm vervolgt. 

Justitieel l 
beleid d 

Gedoge n n 

Vervolge n n 

Bestuurlijkk beleid 

Ordene n n 

Beschermen Beschermen 

Rosmalenn 1984-1990 

Frustreren Frustreren 

Rosmalenn na 1990 

Verstore n n 

Ontmoedigen Ontmoedigen 

Nijmegenn 1984-1991 

Bestrijden Bestrijden 

Nijmegenn voor 1984 
enn na 1991 

11 — 
FiguurFiguur  8.3: Plaatselijke beleidssituaties voor het Golden Ten. 

33.. Ik bezoek deze casino's en spreek de bedrijfsleiders in december 1990. 
34.. Interview, gemeentepolitie Nijmegen, oktober 1990. 
35.. Zie P.W.G.M. Christophe, L.J. Clement, Wie het het kleine niet weert. Bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van 
veelveel voorkomende criminaliteit, KUB, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Tilburg, 1988. 
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8.44 Gedogen : Rosmale n 

Doorr het gedoogbeleid groeit Rosmalen uit tot een regionaal centrum van Golden Ten casi-
no's.. De semi-legale status die het Golden Ten in Rosmalen geniet maakt duidelijk dat zich 
mett de verzelfstandiging van de verschijningsvorm een nieuw vraagstuk aandient. De aan-
dachtt verschuift van de problematiek van de huisvesting van commerciële kansspelen, die met 
dee gedoogstatus minder omstreden zijn, naar de problematiek van de ruimtelijke inrichting van 
dee casinomarkt De gedoogstatus maakt de verschijning van casino's in Rosmalen wel onze-
ker. . 

Casinoo De Keyzer (1984) is het eerste en grootste Golden Ten casino van Rosmalen. 
Ditt casino groeit in korte tijd uit tot een regionaal roulettecentrum. In 1986 vergroot dit casino 
dee speelruimte van 120 tot 500 vierkante meter en vermeerdert het aantal speeltafels met zes 
tott vijftien.36 Naast Golden Ten kan men er ook eenentwintig (blackjack) spelen en er staat een 
vijftall speelautomaten. Er is daarnaast een cocktailbar en boven de speelzaal komt een restau-
rant.. Casino De Keyzer is dag en nacht geopend, het zou aan 85 personen werk bieden en er 
zoudenn zo'n 500 bezoekers per dag komen. Dit casino is een prominent voorvechter om een 
wettigee status van Golden Ten en geniet bestuurlijke steun. Bij de presentatie van de nota Gol-
denden Ten plus of min: Een bestuurlijke oplossing (1986) van de Nationale Stichting Golden Ten 
(NSGT),, verklaart de burgemeester van Rosmalen, D. Burgers, zich tot voorstander van de le-
galisatiee van bonafide Golden Ten casino's.37 Hij wil, gelijk de NSGT bepleit, het Golden Ten 
uitt de criminele sfeer halen, betere controle mogelijk maken, reguliere belastingbetaling bevor-
derenn en zekerheid aan het personeel bieden. De burgemeester meent dat een legalisering 
aann zou sluiten bij een algemeen streven van de regering, dat van 'privatisering'. 

Meerderee exploitanten komen op het tolerante beleid in Rosmalen af. Maar met het 
toenemenn van het aantal casino's neemt de weerstand hiertegen ook toe, evenals de nood-
zaakk van een planologische beperking. Begin 1987 opent in Rosmalen een tweede casino. De 
politiee verklaart hier niets tegen te zullen ondernemen: 'Zolang er geen duidelijkheid is over 
Goldenn Ten is er sprake van een gedoogsituatie'.38 Raadsleden van het CDA en de PvdA zijn 
hett hier niet mee eens. Zij vinden dat 'voorkomen moet worden dat Rosmalen wordt tot een 
Lass Vegas van het Zuiden'. Maar de burgemeester is vastberaden: 'Justitie moet bepalen of 
Goldenn Ten en het kaartspel eenentwintigen volgens de wet toelaatbaar is. Zolang daar geen 
beslissingg over is gevallen, doen wij niets'. In oktober 1987 volgt het derde casino. De ver-
huurderr van het café waar dit casino in wordt gehuisvest, veel gemeenteraadsleden en ook de 
locoburgemeester,, verzetten zich hiertegen.38 De burgemeester, die persoonlijk verantwoorde-
lijkk wordt gesteld voor 'de wildgroei aan casino's', vindt dat het te ver gaat om nu al te spreken 
overr Rosmalen als een 'Las Vegas van het Zuiden'. Hij belooft niettemin te zullen proberen om 
dee opening van het derde casino te voorkomen en het tweede casino te sluiten.40 Dit wil hij be-
reikenn met bestuurlijke maatregelen voor de openbare orde, met de drank- en horecawet en 
doorr een zogeheten 'leefmilieu-verordening' in te stellen. 

36.. Brabants  Dagblad,  14 mei 1986. 
37.. 'Golde n ten uit de taboesfeer 1, Brabants  Dagblad,  24 decembe r 1986. 
38.. Tweede casin o in Rosmalen ' Brabants  Dagblad  30 januar i 1987. 
39.. Verzet tegen koms t derd e casino ' Brabants  Dagblad  2 oktobe r 1987. 
40.. 'Casino' s uit Rosmale n weren ' Brabants  Dagblad  9 oktobe r 1987. 
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Dee aankondiging van een vierde en een vijfde casino in Rosmalen verhaast de invoe-
ringring van bestuurlijke maatregelen. Vooruitlopend op de leefmilieuverordening neemt het ge-
meentebestuurr een 'voorbereidingsbesluit'. Daarnaast wordt de APV aangepast, zodat op 
grondd van 'overlast voor de buurt' kan worden ingegrepen. Men beziet ook de mogelijkheden 
omm een casino onder het begrip 'evenement' (waar een vergunning voor nodig is - die kan 
wordenn geweigerd) te laten vallen. En men wil nauwkeurig nagaan of een casino zich wel met 
eenn horeca-onderneming laat vereenzelvigen.41 Terzelfdertijd verscherpt justitie het beleid te-
genn de Golden Ten casino's; het OM laat eind 1987 weten naast het Golden Ten geen kaart-
spelenn te gedogen.42 En in de speelzalen mogen ook niet langer alcoholhoudende dranken 
wordenn geschonken, zoals in een enkel Rosmalens casino wel gebeurt. Verder dienen omwo-
nendenn vanwege de vermeende overlast bezwaarschriften in, overigens zonder succes. Als de 
leefmilieuverordeningg (waarin staat dat een casino in een horecapand het leefmilieu aan kan 
tasten)) van kracht wordt, tekent het derde casino hier bezwaar tegen aan; de gemeente zou 
mett deze verordening 'andere bedoelingen hebben dan waarvoor deze eigenlijk in het leven is 
geroepen'.433 De gemeente Rosmalen kan er de heropening van dit casino, waarvan de leiding 
meentt dat het gemeentebestuur de plaatselijke casino's ongelijk behandelt, in het voorjaar van 
19888 hoe dan ook niet mee voorkomen: de verordening kan niet met terugwerkende kracht 
vann toepassing zijn. Wel blijft het plaatselijk bestuur dit casino ongunstig gezind. Aldaar ge-
plandee evenementen maakt het bestuur onmogelijk en dit casino krijgt ook geen vergunning 
voorr een reclamebord langs de weg; de politie verwijdert dit bord tot twee keer toe. 

Wanneerr het OM in 1990 de exploitatie van het Golden Ten in Rosmalen beëindigt, 
wordtt met het gedoogbeleid de problematiek van de ruimtelijke inrichting van casino's opgehe-
ven.. Hierin komt het onzekere bestaan van de casino's tot uiting. Zoals eerder vermeld voert 
hett OM in de zuidelijke provincies dan een campagne tegen het Golden Ten (zie paragraaf 
5.5.2).. De noordelijke provincies, waar de Golden Ten problematiek minder omvangrijk is, 
sluitenn zich hier niet direct bij aan; ook het arrondissement Arnhem, waar Nijmegen en Groes-
beekk onder vallen, vervolgt het Golden Ten niet direct, zoals aangegeven in de voorgaande 
paragraaf.. De arrondissementen van Den Bosch, Breda, Roermond en Maastricht vervolgen 
well en stemmen het beleid op elkaar af. In juni 1990 sommeren zij alle in deze arrondisse-
mentenn bekende casino's de exploitatie van het Golden Ten te staken.44 De meeste Gol-
denn Ten casino's sluiten daarop de deur. In het arrondissement Den Bosch verzetten vier ca-
sino'ss zich, in Eindhoven, Helmond en Rosmalen. Deze casino's laten het op een confrontatie 
mett het OM aankomen. Dit verzet is ingegeven door de uitspraak van een Maastrichtse rech-
terr die stelt dat het OM in dat arrondissement te voortvarend optreedt. Casino De Keyzer intro-
duceertt bovendien een nieuw behendigheidsspel, het Euroulette.48 Op 11 oktober valt het OM 
dee vier ongezeglijke casino's gelijktijdig binnen. Vervolgens opent alleen casino De Keyzer 
wederomm de deur. Er volgen kort achtereen nog twee invallen, op 25 en 29 oktober. Om de 
sluitingg kracht bij te zetten neemt het OM ditmaal veel speelmateriaal en geld in beslag en 

41.. 'Rosmale n denk t oplossin g te hebben ' Brabants  Dagblad  13 novembe r 1987. 
42.. Brabants  Dagblad,  11 decembe r 1987. 
43.. Brabants  Dagblad,  16 apri l 1988. 
44.. de Volkskrant,  20 jun i 1990; voor de argumente n om tot vervolgin g over te gaan baseer ik mij op het requisitoir 
vann het OM tegen speetclu b 'De Keyzer 1, zoals verwoor d op de zittin g van de rechtban k van Den Bosc h op 
88 novembe r 1990. 
45.. Zie NRC Handelsblad,  27 novembe r 1990. 
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vaardigt,, om strengere straffen te kunnen vorderen, een 'voorlopige maatregel' op grond van 
artikell 28 van de Wet op de Economische Delicten (WED) tegen het casino uit. Casino De 
Keyzerr verhuist in afgeslankte vorm naar Zaltbommel, vlak over de noordgrens van het arron-
dissementt Den Bosch, waar het jarenlang wordt gedoogd.40 

Casinoo De Keyzer biedt volgens de uitbaters ten tijde van de sluiting werk aan 110 
personenn en zou in de Rosmalense samenleving 'geworteld' zijn.47 Burgemeester R. Pans on-
derschrijftt deze voordelen, maar neemt een meer gereserveerde houding aan dan zijn voor-
ganger.. Hij wil 'het bestaan van een speelzaal niet positiever maken dan het is'. In het Lim-
burgsee Landgraaf, waar het Golden Ten net als in Rosmalen bestuurlijk aanvaard en ingebur-
gerdd is, neemt burgemeester H. Coenders het nog wel voor het casino op. Hij roemt de werk-
gelegenheid,, het uitblijven van overlast en de sponsoring van plaatselijke verenigingen.40 Co-
enderss noemt het rijksbeleid tweeslachtig: 'de Golden Tens worden aangepakt terwijl andere 
kansspelen,, zoals het wedden op paarden, wél mogen.' Maar plaatselijke steunbetuigingen 
aann Golden Ten casino's zijn schaars en halen weinig uit. 

Casinoo De Keyzer ziet het staatscasino in Nijmegen duidelijk als concurrent. Zo wil de 
leidingg van dit casino in 1989 in Nijmegen een reclamezuil laten plaatsen; de politie geeft hier 
geenn toestemming voor. En bij de opening van het casino aan de Waalkade laat casino De 
Keyzerr boven Nijmegen een reclamevliegtuigje rondvliegen, met de ironische tekst: 'Rosmalen 
wenstt het staatscasino succes!'. 

8.55 Legaliserin g 

Inn de verschuiving van het bestrijden naar het gedogen komen de motieven voor een legalisatie 
vann casino's naar voren. De legalisatie impliceert, bijvoorbeeld in vergelijking met het gedoogde 
casinoo De Keyzer te Rosmalen, een sterkere positie en daarmee een minder onzekere ver-
schijningsvormm van het staatscasino te Nijmegen. De legalisering van casino's in Nederland 
maaktt deze verankering van een casino in de Nijmeegse planologie mogelijk. Voor een inter-
pretatiee van de betekenis van het Waalkadecasino volstaan de motieven tot legalisatie alleen 
echterr niet, daarvoor moeten we ook de daadwerkelijke gevolgen van dit casino voor de stad in 
dee beschouwing betrekken (zie figuur 1.1). In het verlengde van de plaatselijke motieven van 
hett casinobeleid analyseer ik in deze paragraaf de consequenties die het Waalkadecasino voor 
Nijmegenn heeft. 

8.5.18.5.1 Kandidatuur 
Inn 1975 roept de RvC gemeenten op om zich kandidaat te stellen voor de eerste legale casi-
no'ss in Nederland. Nijmegen meldt zich hier als één van de 24 gegadigde gemeenten voor 
aan,, op aandringen van C. Adriaanse, de pachter van het 'exclusief partijen-restauranf Chalet 
Brakkensteinn - 'gelegen middenin het gemeentelijk park Brakkenstein in een bosrijke omgeving 
aann de rand van de stadsbebouwing'.49 Het gemeentebestuur gebruikt argumenten die ook la-

46.. Dit blijk t onder meer als het casin o in 1996 word t overvalle n (die Volkskrant,  9 decembe r 1996). 
47.. "We verzette n ons tot aan de hoogst e instanti e toe' , Brabants  Dagblad,  8 jun i 1990. 
48.. 'Nieman d in Landgraa f wil sluitin g van casino' , De Limburger 30 jun i 1990. 
49.. De Gelderlander,  22 maart 1975. Voor de verder e detail s baseer ik mij op het Casinodossier  van de diens t EZ 
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terr van belang zijn: het Duitse achterland, de internationale uitstraling van de universiteit en 
vann de wandelvierdaagse en de behoefte aan werkgelegenheid. Maar er is één groot verschil: 
err wordt niet gerept over het Nijmeegse uitgaansleven en de herbouw van de Benedenstad. 
Casino'ss zijn uitsluitend bedoeld voor toeristen, stelt de nationale politiek, niet als een gokge-
legenheidd voor de regionale bevolking. M. Tideman, een toerisme expert die een rapport op-
steltt voor de RvC over de keuzecriteria voor vestigingsplaatsen, onderschrijft 

.... de Europese opvatting, dat casino's in grote toeristische centra thuishoren en niet bedoeld 
zijnn voor de plaatselijke bevolking. Dit in tegenstelling tot de situatie in Engeland, waar de speel-
zalenn in de eerste plaats bestemd zijn voor de eigen inwoners.50 

Casino'ss zijn volgens Tideman voor gemeenten interessant omdat 'de ervaringen in het bui-
tenlandd leren dat casino's een krachtige stimulans voor het toerisme betekenen, het aanzien 
vann een gemeente aanzienlijk verhogen en de winkelstand tot bloei brengen'. 

Destijdss waren de kansen op een casino voor Nijmegen klein. In Nederland mogen 
slechtss drie casino's komen en het toeristisch potentieel van Zuid-Limburg en de Noordzeekust 
iss groter. Maar al vrij snel is sprake van uitbreiding. Begin 1978 stelt iemand van de gemeente 
Arnhemm dat 'als je er van uitgaat dat er in het oosten van het land een casino komt, dan is 
Arnhemm de meest aangewezen plaats' - de RvC zou zich op Arnhem oriënteren.51 Dit bericht is 
voorr B en W van Nijmegen aanleiding om in een uitvoerige brief nogmaals de kandidatuur van 
dee stad onder de aandacht te brengen.52 Vervolgens verschuift het thema van de uitbreiding 
naarr de achtergrond. Het legale casinowezen raakt in opspraak door belasting- en fraude affai-
ress (zie paragraaf 5.3.2). Maar ook groeien er twijfels over de toeristische betekenis van casi-
no's.. De RvC laat in 1981 het NRIT het economische en toeristische belang van de casino's 
onderzoeken.533 Al zijn de gegevens weinig betrouwbaar - maar liefst driekwart van de aange-
sprokenn bezoekers wil geen enquêteformulier invullen - toch ziet de RvC in dit onderzoek een 
bevestigingg van het vermoeden dat bezoekers in de nabijheid van het casino weinig geld uit-
gevenn en dat zij hoofdzakelijk uit de regio afkomstig zijn. Mede daarom wil de RvC de vesti-
gingscriteriaa herzien. Het steeds openlijker optreden van illegale casino's en de opkomst van 
hett 'volksroulette' Golden Ten versterken dit voornemen. De RvC acht nu de bestrijding van de 
illegaliteitt door middel van legale concurrentie, samen met de betekenis van het casino als uit-
gaansgelegenheidd voor de regionale bevolking, de voornaamste legitimering voor een legaal 
casino.. Terzelfder tijd neemt de gemeentelijke belangstelling voor casino's toe uit oogpunten 
vann (binnen)stadsbeleid en werkgelegenheid (zie hoofdstuk 7). 

Aangezienn het aantal legale casino's beperkt is en de keuze voor een vestigingsplaats 
opp landelijk niveau, op voordracht van de RvC, aan de Staatssecretaris van EZ is, hebben ge-
meentenn slechts geringe mogelijkheden om de komst van een legaal casino te beïnvloeden; 

vann de gemeent e Nijmegen . Naast het Chalet Brakkenstei n noemt het gemeentebestuur , om meer ijzer s in het vuur 
tee hebben , het concertgebou w De Vereenigin g aan de rand van het stadscentru m als een geschik t gebou w voor het 
casin oo  (Brief  aan de RvC van 4 apri l 1975, Casinodossier  diens t EZ gemeent e Nijmegen) . 
50.. De Telegraaf,  22 februar i 1974. 
51.. De Gelderlander,  2 maart 1978. 
52.. Brie f aan het ministeri e van EZ en de RvC van 12 apri l 1978, Casinodossier  diens t EZ gemeent e Nijmegen . 
53.. Dit wijs t een hiero p gerich t onderzoe k in opdrach t van de RvC uit : NRIT, De economische  en toeristische  bete-
keniskenis  van de casino's  in  Nederland,  Breda , 1981. 
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well kunnen ze een casino gemakkelijk weren door zich niet als gegadigde aan te melden of 
doorr geen toestemming te verlenen. Het is uitgesloten voor de eigenaar van café-restaurant 
Terminuss en een speelautomatenhandelaar, plaatselijke ondernemers die hiertoe in december 
19822 bij de gemeenteraad van Nijmegen en bij de RvC een verzoek indienen, om een vergun-
ningg voor een casino te bemachtigen.54 Legale casino's worden in Nederland alleen mogelijk 
gemaaktt door een verdringing of vervanging van het illegale aanbod, niet door een legalisering 
daarvan.. Gemeenten bevinden zich bij de vestiging van een legaal casino dus in een situatie 
vann afhankelijkheid die weinig verschilt van de afhankelijkheid bij het aantrekken van (in-
ternationalee evenementen en ondernemingen. Deze afhankelijkheid kan de actieve houding 
vann het gemeentebestuur en de meegaandheid met de NSECN (Nationale Stichting tot Ex-
ploitatiee van Casinospelen in Nederland) verklaren. 

Inn het voorstel van B en W en in de raadsvergadering van juni 1984 over de komst van 
hett casino staat het economisch motief, van de werkgelegenheid en het toerisme, voorop.55 

Overr de betekenis van het casino voor het aanzien van de stad en voor de inrichting van de 
oostelijkee Waalkade wordt nauwelijks gesproken. B en W stellen expliciet dat de locatie nog 
niett vaststaat en dat de beslissing tot de komst van het casino los staat van de plek. Een aan-
tall sprekers in de gemeenteraad vraagt zich nog nadrukkelijk af of de Waalkade wel een ge-
schiktee plek voor het casino is. Zoals ik eerder heb laten zien is de komst van het casino de 
factoo wel degelijk aan de Waalkade gekoppeld, zowel door de NSECN en de RvC die binnen 
Nijmegenn een uitgesproken voorkeur voor de Waalkade hebben, als door het gemeentebe-
stuurr dat het casino in 1983 aan de plannen voor een 'identiteitsbepalende' en 'toeristisch-
recreatieve'' functie voor de Waalkade toevoegt en daarmee in de strijd om het casino een ge-
ringg maar beslissend voordeel op Arnhem behaalt (zie paragraaf 7.6.1). 

Datt bij de legitimering van het casino in de stad het accent ligt op de werkgelegenheid, 
will niet zeggen dat hierin de enige of belangrijkste betekenis van het casino voor de stad 
schuilt.. Hierin wordt het sterkste argument gezien om het casino binnen de stad te verant-
woorden,, net zoals de Waalkade buiten de stad het sterkste argument is om het casinowezen 
overr te halen om in Nijmegen een casino te vestigen. Wat een sterk argument is hangt niet al-
leenn af van de absolute geldigheid van een naar voren gebracht kenmerk maar ook van de 
relatievee geldigheid. De relevantie van een argument wordt bepaald door de betekenis van het 
kenmerkk voor de te overtuigen partij en door de mate waarin de overtuigende partij het ken-
merkk kan beïnvloeden. Zo is de ligging van Nijmegen aan de Duitse grens het eerste en voor-
naamstee selectiecriterium van de RVC. Dit is een absoluut gunstig kenmerk van Nijmegen 
maarr valt door de gemeente niet te beïnvloeden. Een profilering van de grensligging is voor de 
gemeentee verder tamelijk zinloos omdat dit voor de RVC nauwelijks verschillen van betekenis 
oplevertt met belangrijke concurrenten als Arnhem en Enschede. Zo valt binnen Nijmegen het 
feitt van de uitbreiding van de plaatselijke voorzieningen met een legaal casino, en daarmee de 
zuiveringg van het stedelijk milieu van illegale speelgelegenheden, te beschouwen als de eerste 
enn voornaamste betekenis van het casino voor de stad. Maar de gemeente kan niet veel in-
vloedd uitoefenen op de legaliteit van een casino, en het probleem van de werkloosheid is voor 

54.. Brief  van  16 decembe r 1982, Casinodossier  dienst  EZ gemeent e Nijmegen . 
55.. Zie B en W Gemeent e Nijmegen , 'Casinovestiging' , Raadsvoorstel,  nr.129, 24 apri l 1984; Vestigingsplaat s casi -
no,, Notulen  raadsvergadering,  16 mei 1984. 
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dezee gemeente ontegenzeglijk groter dan dat van de (exploitatie)criminaliteit bij casino's. Het 
benadrukkenn van de legale aanwinst voor de plaatselijke voorzieningen zou verder weinig 
overtuigendd zijn geweest omdat dit voor de gemeenteraad of voor de bevolking geen groot 
verschill oplevert met het alternatief van een gedoogd Golden Ten circuit. Wel beschouwen 
politicii en ambtenaren het casino als een kwalitatieve verbetering en als een bijdrage aan de 
diversiteitt van de horecavoorzieningen in de stad. 

8.5.28.5.2 Architectuur 
Mett het casino aan de Waalkade krijgt Nijmegen niet alleen voor het eerst een legaal casino 
maarr voor het eerst ook een speciaal voor een casino ontworpen gebouw. De besproken ille-
galee en Golden Ten casino's in Nijmegen en omstreken zijn ondergebracht en min of meer 
verborgenn in bestaande gebouwen. Ook de eerste legale casino's in Nederland worden, met 
hett oog op kostenbeperking en om een snelle opening mogelijk te maken, gehuisvest in be-
staandee gebouwen: hotel Bouwes te Zandvoort, de Eurohal te Valkenburg en het Kurhaus te 
Scheveningen.. De casino's van Rotterdam en Amsterdam, beide in een Hilton-hotel, komen 
eveneenss in bestaande gebouwen. Hieruit spreekt een geringe ruimtelijke verzelfstandiging 
vann het casino, dat van de omgeving niet scherp afgebakend en nauwelijks als casino herken-
baarr is. In de meest letterlijke zin is de verschijningsvorm van het casino nog ondergeschikt 
aann de omgeving. 

Bijj de nieuwbouw gaat de voorkeur van de NSECN, om uitdrukking te geven aan een 
hogee status, uit naar luxe eigentijdse gebouwen op vooraanstaande locaties. Toch mag het 
ontwerpp niet te gewaagd zijn. Het moet betrouwbaarheid en conformisme uitstralen, om te 
voorkomenn dat het compromitteert of te zeer met de directe omgeving detoneert. Voor het 
ontwerpp schakelt de NSECN gerenommeerde architecten in.56 De vijf in eerste instantie in be-
staandee gebouwen ondergebrachte casino's worden in de loop van de tijd vervangen door 
nieuwe.. Bij de vestiging in Valkenburg geeft de NSECN bovendien de voorkeur aan een ver-
huizingg naar Maastricht, met het oog op 
hett stedelijk milieu; de RvC geeft hier 
echterr geen toestemming voor, na protest 
vann de gemeente Valkenburg.57 Met uit-
zonderingg van Breda, met een casino 
nabijj de snelweg, komen de nieuwe 
casino'ss in de binnenstad. In Rotterdam 
enn Eindhoven worden de casino's 
opgenomenn in nieuwe overdekte 
winkelcomplexen,, in Rotterdam (1992) 
aann het Weena in het Plaza-gebouw en 
inn Eindhoven (1993) in de Heuvel 
Galerie.. In Nijmegen en Amsterdam gaan 
dee casino's deel uitmaken van een 
horeca-complex,, in Nijmegen (1989) dat 

AfbeeldingAfbeelding  8.1: Avondlijke kijk op de voorgevel van 
HollandHolland Casino Nijmegen (Holland Casino). 

56.. Hoogstad (Breda), Bonnema (Groningen), Hofhuis (Nijmegen), Ruijssenaars en Evelein (Amsterdam), Pi de 
Bruijnn (Scheveningen). 
57.. Raad voor de Casinospelen, Jaarverslag 1992. 
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vann de beschreven Waalkade en in Amsterdam (1991) dat van het roemruchte maar in verval 
geraaktee Lido, het wufte en mondaine topetablissement uit de jaren dertig, gelegen tussen de 
Leidsekadee en het nieuwe Max Euwepiein, waaraan naast het Lido ook kantoren, winkeltjes en 
appartementenn verrijzen.98 

Bijj de stadscasino's van de NSECN gaat het in de meeste gevallen om voor de jaren 
negentigg kenmerkende prestigieuze stadsprojecten.59 Steeds levert het casino eerder een ar-
chitectonischee dan een economische bijdrage aan de directe omgeving, al wordt het casino 
steevastt ook aangeprezen als 'trekpleister*. Zoals opgemerkt in het voorafgaande trekken de 
winkelss en horecagelegenheden in de naaste omgeving waarschijnlijk slechts een betrekkelijk 
geringg profijt van casinobezoekers, temeer daar de casino's ook zelf een bar en een restaurant 
exploiteren.60 0 

Dee architectuur van het Nijmeegse casino is, zoals reeds aangegeven in de analyse van de 
Waalkade,, ondergeschikt aan het esthetisch regime van het 'beschermde stadsgezicht' (zie 
paragraaff 7.6.2). Dit komt tot uiting in de kleur, vorm en hoogte van het gebouw. Voor het ge-
bouw,, langgerekt en smal, is betrekkelijk weinig ruimte beschikbaar. Naast de beperkte ruimte 
iss voor de architect de afstemming op het historische stadsgezicht het belangrijkste uitgangs-
punt.. En voor de welstandscommissie is dit het belangrijkste toetsingscriterium. Deze com-
missiee vindt weliswaar dat het ontwerp in het stadsgezicht past, maar acht in dit opzicht niet-
teminn twee aanpassingen noodzakelijk: om de zeer brede gevel enigszins te doorbreken die-
nenn in het ontwerp meer verticale lijnen te komen; daarnaast moet het reclamebord met het lo-
goo van Holland Casino kleiner en minder opvallend worden. Mans Hofhuis, de architect, geeft 
hett casino een uit exclusieve materialen opgetrokken zakelijke en strak belijnde behuizing. 
Doorr de massieve gevel, flauw gebogen volgens de lijn van de traditionele behuizing aan de 
kade,, en het gepolijste beige marmer maakt het een statige, ietwat saaie indruk. Een opvallend 
eigentijdss element in het ontwerp is de verlichting. Dit is een verzelfstandigd element van het 
casino.. Het gaat niet om het licht uit een gebouw, waar Nijmegenaren aan het begin van deze 
eeuww zo van opkeken toen het postkantoor als een van de eerste bedrijfsgebouwen aanslui-
tingg op de elektriciteitcentrale kreeg. Het is ook niet het feeërieke licht op een gebouw, zoals bij 
dee Sint Stevenskerk of de restanten van de middeleeuwse kruittoren in het Kronenburgerpark, 
eenn verlichting die in de jaren vijftig tot de verbeelding sprak. Het is het licht van het gebouw. 
Hett gebouw zelf lijkt lichtgevend. De verlichting is zodanig in de gevel van het casino verwerkt 
datt het gebouw 's avonds en 's nachts een lichtgroene uitstraling heeft (zie afbeelding 8.1). De 
bijzonderee aandacht voor de verlichting benadrukt de associatie tussen het casino en het 
nachtlevenn van de stad. 

58.. Zie voo r een historisch e impressi e van het Lido : Henk van Gelder , De lokroep  van net  Lido,  Thoma s Rap, Am-
sterdam ,, 1991. 
59.. Op de economisch e betekeni s voor steden gaat Hollan d Casin o explicie t in het Jaarverslag  1991 in . Daarin word t 
gescha tt  dat de financiël e bijdrag e aan de lokal e economi e over 1991 totaa l circ a 88 miljar d gulde n beloopt ; ongevee r 
elff  miljoe n gulde n per vestigin g (5,5 miljoe n voor de bestedinge n van medewerkers , 2 miljoe n voor de bestedinge n 
vann bezoekers , 3 miljoe n voor de plaatselijk e inkope n van het casin o en 0,6 miljoe n voor de bijdrage n aan gemeen -
telijk ee activiteiten) . 
60.. Hollan d Casino zelf schat de bestedinge n van casinobezoeker s in een vestigingsgemeent e in 1991 op bijn a twee 
miljoe nn gulde n (Jaarverslag  1991,11). 
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Dee zorgvuldige afstemming op de omgeving, die aanleiding geeft tot een grote 
onderlingee diversiteit in de architectuur van de verschillende vestigingen van Holland Casino, 
iss mogelijk door een scheiding tussen de vorm en de inhoud van het casino. De architectuur 
geeftt niet eenzijdig uitdrukking aan de spelfunctie en het prestige van het casino, maar heeft 
eenn bemiddelingsfunctie. De architectuur zoekt toenadering tot de omgeving en neemt afstand 
vann de kansspelen, en krijgt daarmee een op zichzelf staande betekenis. 

Dee scheiding tussen vorm en inhoud komt pregnant tot uiting in de afstand die Holland 
Casinoo neemt van de traditionele Europese casinostijl; het vorstelijke en barokke casino dat 
onderr Oostenrijkse en Franse invloed in Nederland wordt ingevoerd. Het klassieke casino, met 
alss uitgesproken voorbeelden de casino's van Baden-Baden en Monaco, wordt tot een cliché. 
Dee nieuwe casinogebouwen krijgen niet het aanzien van een vorstelijk paleis met een interieur 
vann rood en groen fluweel, goudgele ornamenten, kristallen kroonluchters, versierde spiegels 
enn genreschilderingen. Voor Holland Casino vormt de Amerikaanse casinostijl een steeds be-
langrijkerr bron van inspiratie. De huisstijl van Holland Casino is opgebouwd uit eigentijdse 
materialenn en geometrische vormen. Hier en daar worden ter versiering speelse thema's aan-
gebracht,, die opzettelijk niet aan het gokken refereren. De breuk met het klassieke casino 
komtt markant tot uiting in de nieuwbouw (1995) van het Scheveningse casino. Komend vanuit 
hett neo-barokke Kurhaus krijgt dit een onderkomen dat welhaast aan een modern cruiseschip 
doett denken. Het interieur krijgt accenten uit de strandcultuur. De wending van het klassiek 
elitairee casino naar dat van het populaire Amerikaanse casino komt bijvoorbeeld ook tot uiting 
inn het verschil tussen het openingsfeest van het eerste casino in 1976 in Zandvoort, waar men 
'zeldenn zoveel smokings bijeen en dames in fraaie avondkleding zag', en vijftien jaar later dat 
vann het Amsterdamse Lido-casino, waarvoor uitsluitend 'gewone gasten' zijn uitgenodigd. 
NRC-HandelsbladNRC-Handelsblad spreekt van een 'laag VlP-gehalte'.61 En Het Parool schertst: 'slechts hier en 
daarr waart een smoking rond, terwijl de uitnodiging toch expliciet black tie vermeldt."62 Een deel 
vann de genodigden zou de kledingvoorschriften niet zo nauw nemen. 

Dee scheiding tussen vorm en inhoud die in Nijmegen de afstemming op het historische 
stadsgezichtt mogelijk maakt, maakt het ook mogelijk om een scherp onderscheid door te voe-
renn tussen het interieur en het exterieur van het casino - dit onderscheid is trouwens noodza-
kelijk,, want het is onwaarschijnlijk dat veel spelers zich aangesproken voelen door de buurtge-
schiedenis.. Bij het interieur neemt Holland Casino Nijmegen met een moderne inrichting en 
mett Romeinse themafragmenten evenzeer afstand van de klassiek Europese casinostijl. Het 
Nijmeegsee casino is het eerste Holland Casino met een dergelijk thema. In de hal staan enkele 
replica'ss van Romeinse zuilen. In de speelautomatenzaal krijgen de spelthema's een Romeins 
karakter;; de Derby-Roulette wordt bijvoorbeeld uitgevoerd als een Romeinse wagenrennen en 
dee jeton-kassa's lijken verpakt in grote Romeinse munten. De grote speelzaal van het casino 
roeptt met enkele zuilen en nissen de vage suggestie van een amfi-theater op. De bovenkant 
vann de bar is aangekleed met een enorme romaanse timpaan (zie afbeelding 9.1). En ter ge-
legenheidd van de opening van het casino trekt een bonte stoet door de stad met onder meer 
eenn Romeinse Strijdwagen. Met dit speelse thema, dat natuurlijk geïnspireerd is door het Ro-
meinsee verleden van Nijmegen en een knipoog is naar het Amerikaanse voorbeeld van Cae-
sarss Palace, wil Holland Casino een breder publiek aanspreken. De elitaire enn ingetogen sfeer 

61.. 'Laag VlP-gehalt e bij openin g nieuw casino' , NRC-Handelsblad,  4 novembe r 1991. 
62.. 'Gala en spijkerbroe k bij openin g Hollan d Casino' , Het Parool,  4 novembe r 1991. 
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vann het casino, die sommige mensen van een bezoek zou weerhouden, zou ermee doorbro-
kenn kunnen worden. De directeur wil nadrukkelijk over het thema nadenken en dit eventueel 
uitbreiden.. 'Misschien wat van die grote Romeinse leeuwen voor de deur om het allemaal wat 
uitnodtgenderr te maken', mijmert hij.63 Dit idee zal de plaatselijke welstandscommissie wel niet 
aanspreken,, maar ook binnen Holland Casino gaat men behoedzaam om met de popularise-
ringg van casino's, omdat dit afbreuk zou kunnen doen aan de status van Holland Casino en 
aanleidingg zou kunnen geven tot een zekere banalisering. 'Hoe dan ook moet worden voorko-
menn dat kitsch ontstaat*, zegt de directie over de eerste ideeën om in het interieur van Holland 
Casinoo Nijmegen verwijzingen naar het Romeinse verleden op te nemen.64 Deze behoed-
zaamheidd is mede ingegeven door de afstand die Holland Casino koestert ten opzichte van het 
lichtzinnigee en slordige imago van de Golden Ten casino's. In het spanningsveld tussen frivool 
enn voornaam neigt Holland Casino, in de context van de fase van de vermaatschappelijking 
waarr het casinowezen dan in verkeert, duidelijk naar de voorname pool. Het Nijmeegse casino 
zett het Romeinse thema niet verder aan. Wel versterkt Holland Casino Nijmegen het aanvul-
lendee vermaak, want het moet een 'typisch uitgaanscasino' worden stett de directeur: 'De 
mensenn komen niet alleen om te gokken in de hoop veel geld te verdienen. We richten ons op 
eenn grote doelgroep die bij ons een avondje vertier wil'. Het management versterkt dit streven 
gaandee de jaren negentig door meer aandacht aan evenementen, optredens en het restaurant 
tee schenken. 

Dee afstand die Holland Casino van het klassiek Europese casino neemt laat zich goed 
vergelijkenn met de afstand die Benjamin Siegel met het vermaarde Flamingo-casino in Las 
Vegass nam van de traditionele 'Old West-style', zoals die van het eerdere 'El Rancho' (1940) 
hotelcasino.955 Het Flamingo, dat dus niet het eerste hotelcasino van Las Vegas is, onder-
scheidtt zich wel als eerste met een zakelijk moderne architectuur. Met deze vormgeving 
spreektt Siegel met succes de welvarende bevolking van Zuid-Californië aan. Met deze archi-
tectuurr wordt eveneens een traditionele eenheid van vorm en inhoud doorbroken. Dat maakt 
dee zelfstandige stijlontwikkeling mogelijk die Robert Venturi e.a. later in Learning from Las Ve-
gasgas (1972) omschrijven en kenmerkend achten voor de postmoderne architectuur.™ In Las 
Vegass groeit de stijl van de casino's al snel uit tot het belangrijkste middel om de markt te be-
werken.. Daar begint de aandachttrekker^ met steeds grotere borden langs de weg. Vervolgens 
richtricht de stijfwedijver zich op de versiering van indrukwekkende gevels en op de amusement-
showss met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley. In dit proces voert Caesars Pala-
cee (1965) voor het eerst een specifiek stijlthema - dat van het klassieke Rome - in het hele ca-
sinoo door, zij het nog oppervlakkig. Deze trend vindt een voorlopig hoogtepunt in de themati-
schee verpakking van een totaal gebouw, met een totaalpakket aan faciliteiten en vermaak. 

Opp deze verzelfstandiging van de stijl lijkt alleen nog de samenvoeging van meerdere 
gebouwenn onder een gemeenschappelijke symbolische noemer te kunnen volgen. In het Las 
Vegass van de jaren negentig tekent dit zich duidelijk af.67 Bij de constructie van de casino's 

63.. De Gelderlander,  8 januar i 1990. 
64.. De Gelderlander,  21 februar i 1989. 
65.. Zie D. Thompson , Nevada.  A History  of  Changes,  1987,221-224. 
66.. R. Venturi , D.S. Brown , S. Izenour , Learning  from Las  Vegas,  MIT press , Cambridge , Londo n and New York , 
19777 [1972] . 
67.. Deze vernieuwin g van Las Vegas word t ook in de Nederlands e krante n breed uitgemeten . Zie: 'Gokke n in ge-
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verschuiftt het accent volledig van de kansspelen naar de speelomgeving. Enerzijds treedt het 
vermaakk naar buiten, door pretparken die voor het casino worden aangelegd, zoals het Treas-
uree Island tussen het MGM Grand en het Luxor, waar een zeeslag met het schip van Fransis 
Drakee wordt nagespeeld, of de spectaculaire lava-spuwende vulkaan in het tropische regen-
woudd voor het Mirage casino. Anderzijds neemt de schaal van de hotelcasino's toe, bieden zij 
onderdakk aan steeds meer en meer uiteenlopende activiteiten die dag en nacht doorgaan. Er 
ontstaann dwarsverbindingen tussen de casinocomplexen, die als immense cruiseschepen in 
dee woestijn bij elkaar aanleggen. Het voorlopig grootste complex is het naar Hollywood gemo-
delleerdee MGM Grand, gebouwd voor meer dan één miljard dollar en met meer dan 5000 ka-
mers.. Dit casino heeft voetgangersverbinding met de reusachtige glazen piramide, groter dan 
diee van Cheops, van het Luxor en het al even imposante Excalibur, dat er uitziet als een gi-
gantischh middeleeuws kasteel. Als nieuwste complexen staan midden jaren negentig op stapel 
Neww York-New York naar het model van Manhattan, en het klassiek Italiaanse lustoord Bella-
gioo op de plaats van het Sands (1952). 

Dee gedachte achter de themakeuze, die veelal neerkomt op sprookjesachtige mythen, 
iss eenvoudig. Omdat de architectuur voor alles dient om zo veel mogelijk mensen aan te trek-
ken,, moet het gaan om onomstreden en voor iedereen in een oogopslag herkenbare en tot de 
verbeeldingg sprekende thema's. Trefwoorden bij deze ontwikkeling in Nevada zijn 'thema-
marketing'' en 'familie-vermaak'. Hiermee doelen marketeers op de aantrekkelijke presentatie 
vann het gokken in een verpakking die met kansspelen weinig te maken heeft, en op de uitbrei-
dingg van faciliteiten zodat in beginsel alle leden van het middenklasse-gezin, de doelgroep van 
Amerikaansee casino's, zich er zouden kunnen vermaken. 

Hett Nijmeegse casino valt afgemeten naar de omvang en de ontwikkelingsfase niet te 
vergelijkenn met deze voorbeelden uit Las Vegas. Daar staan de casino's volledig in het teken 
vann het toerisme en zijn deze het resultaat van een harde concurrentiestrijd die in de eerste 
plaatss wordt gevoerd op het vlak van de entourage en stijl. Toch is er wel een verwantschap. 
Hett Waalkadecasino simuleert geen middeleeuwse stad, maar zoekt aansluiting bij de simula-
tiee van een middeleeuwse stad. Het gaat misschien wat ver om het Nijmeegse stadsgezicht op 
eenn lijn te stellen met Disneyland - waar het motto van deel III naar verwijst - maar er is wel 
degelijkk sprake van een overeenkomstig architectonisch principe. Met de uiterlijke afstemming 
opp de omgeving en het streven naar publieksverbreding schuift Holland Casino onmiskenbaar 
opp in de richting van de Amerikaanse casino's. Maar het gaat om een mengvorm, want tegelij-
kertijdd blijven duidelijk kenmerken van de traditionele Europese stijl aanwezig: dee versieringen 
zijnn niet overheersend; exclusiviteit en beslotenheid blijven met de architectuur en strenge toe-
gangsvoorwaardenn gehandhaafd; en de casino's blijven ook betrekkelijk kleinschalig en over-
zichtelijk.. Voor zover de NSECN bij de ontwikkeling van de Nederlandse casino's naar het 
Amerikaansee voorbeeld kijkt, gaat het niet simpelweg om het importeren van een concept 
maarr om uitingen van eenzelfde ontwikkelingslogica. Het Amerikaanse concept wordt in Ne-
derlandd toegepast voor zover het aansluit bij de omstandigheden en de fase van verzelfstandi-
gingg waarin de casino's verkeren: in Nevada vormen de casino's het uitgangspunt voor een 
stad,, in Nederland vormt de stad het uitgangspunt voor de casino's. Krijgen de casino's van 

zinsverband',, de Volkskrant, 12 februari 1994; 'Las Vegas, de triomf van de commerciële architectuur, NRC Han-
delsblad,delsblad, 12 mei 1995; 'Las Vegas: stappen in een anti-wereld', de Gelderlander, 23 december 1995. Zie voor een 
archrtecuurgeschiedeniss van Las Vegas: A. Hess, Viva Las Vegas: Alter Hours Architecture, Chronicle Books, 1993. 
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Lass Vegas het aanzien van een complete stad, in Nijmegen bepaalt het casino steeds meer 
hett aanzien van de stad. Het Nijmeegse casino neemt met eenderde van de ruimte aan de 
oostelijkee Waalkade een prominente plaats in. Talrijke verwijzingen naar het casino zijn ook 
elderss in de stad te vinden, op de verkeersborden en bij de vele evenementen die het casino 
ondersteunt.. En in Nijmegen dringt de architectuur, net als in Las Vegas, de directe associatie 
tussenn het gokken en het gebouw naar de achtergrond. De spectaculaire en verleidelijke ar-
chitectuurr verfraait de stad, maar heeft tegelijkertijd een verhullend effect. 

8.5.38.5.3 Werkgelegenheid 
BB en W en de gemeenteraad zien de economische betekenis van het casino voor alles in de 
directee werkgelegenheid van naar verwachting 150 è 200 arbeidsplaatsen. Weliswaar rekenen 
zijj ook op mogelijke 'spin-off-effecten' voor de Nijmeegse economie - voor de 'andere toeristi-
schee voorzieningen en het hotelwezen' - maar dit voordeel zwakken zij af. Ook Wijte, de wet-
houderr van EZ, geeft in de raadsvergadering toe dat 'je niet overdreven verwachtingen van 
allee spin-off-effecten moet hebben'. Dit getuigt van werkelijkheidsbesef en sluit aan bij het 
vermoeden,, reeds bevestigd in het eerder aangehaalde NRIT-onderzoek uit 1981, over een 
geringg vermenigvuldigingseffect door aanvullende plaatselijke bestedingen van casinobezoe-
kers.. Toch is het de vraag of de werkgelegenheid wel een goede indicator is voor de economi-
schee betekenis van het casino. 

Inn het volgende geef ik een indruk van de betekenis van het casino voor de Nijmeegse 
economiee in 1991, het tweede jaar na de opening.48 Holland Casino Nijmegen trekt dan 
363.0000 bezoekers, gemiddeld tegen de 1000 per dag. Samen besteden zij in totaal 44 miljoen 
gulden,, gemiddeld 120 gulden per bezoek. Het casino heeft 190 medewerkers, uitgerekend op 
basiss van een volledige werkweek. Zij worden ruim beloond en ontvangen samen 16,5 miljoen 
guldenn aan salarissen. Ongeveer 70 van hen zijn op de plaatselijke arbeidsmarkt geworven. 
Dee kosten voor huisvesting en de inkoop van goederen en diensten bedragen dat jaar onge-
veerr 6 miljoen gulden. De netto-winst is bijna 11 miljoen gulden. Hiermee is Holland Casino 
zonderr meer een arbeidsintensieve en kapitaalkrachtige onderneming. Maar voor Nijmegen is 
niett de vraag naar het economisch potentieel van het casino maar de vraag naar de bijdrage 
vann Holland Casino aan de plaatselijke economie relevant. Het Nijmeegse profijt spreekt, an-
derss dan zowel Holland Casino als veel ambtenaren, politici of journalisten doorgaans aanne-
menn niet vanzelf - volgens De Gelderlander bijvoorbeeld staat het 'groot economisch belang 

68.. Figuur  8.3 is samengestel d op basis van gegeven s uit de Jaarverslagen  van Hollan d Casin o over 1991. De ge-
gevenss over de direct e in en uitgave n zijn tamelij k hard : de belasting , de winst , de consumentenbestedingen , de uit -
gavenn aan toeleverancier s en het casinofond s en de salarissen . De 2 miljoe n gulde n die de bezoeker s buite n hun 
bezoekk aan Hollan d Casino in de plaatselijk e economi e zouden bestede n is een schattin g die door Hollan d Casino 
zelff  op basis van eigen publieksonderzoe k in het jaarversla g van 1991 gegeve n word t Over hoe men tot dit cijfe r 
komtt  worde n geen nader e mededelinge n gedaan , maar het is een bekend gegeve n uit de economisch e wetenscha p 
datt  het bijzonde r moeilij k is om te bepalen wat de ander e uitgave n in de plaatselijk e economi e zijn en in hoeverr e 
dezee kunne n worde n toegeschreve n aan het casinobezoek . Ook het aandeel van de plaatselijk e economi e in de 
toeleveringe nn is gebaseer d op gron d van een schattin g van Hollan d Casino die, mits gebaseer d op een betrouwbar e 
berekening ,, redelij k accuraa t zou kunne n zijn . Tenslott e is aangenome n dat grofwe g de helf t van het brut o salari s 
vann de medewerker s in de regional e economi e word t bestee d word t Zie voor beschouwinge n over de problematie k 
vann de regional e economie : J.G. Lambooy , Ekonomie  en ruimte,  Van Gorcum , Assen , 1980; M. Jókövi , Inkomen  en 
uitgaan,uitgaan,  TUP, Tilburg , 1996. 
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vann het casino voor de stad Nijmegen buiten kijf.69 Dat afgedongen moet worden op het 'groot 
economischh belang', komt doordat Holland Casino een op nationale schaal georganiseerde 
ondernemingg is, waarvan de Nijmeegse vestiging een regionale markt exploiteert. 

Voorr een schatting van de bijdragen van het casino aan de Nijmeegse economie ga ik 
uitt van de geraamde gemiddelden per vestiging die Holland Casino daar zelf in het Jaarver-
slagslag over 1991 voor geeft: 2 miljoen aan extra uitgaven die casinobezoekers buiten het casino 
zoudenn doen; 0,5 miljoen voor het casinofonds; 3 miljoen voor de plaatselijke inkopen van het 
casino;; en 5,5 miljoen plaatselijke bestedingen via de lonen van casinomedewerkers. Dit levert 
waarschijnlijkk een geflatteerd beeld op, maar dat is voor mijn analyse minder relevant.70 Bo-
vendien,, maar ook dit is minder relevant, zouden we de output eigenlijk nog moeten verminde-
renn met de kosten die de plaatselijke gemeenschap maakt voor het herstel van de schade die 
hett casino aanricht, met name door gokverslaving. Maar al zulke kritiek op de schatting zou 
afleidenn van de hoofdzaak, namelijk dat de economische relatie tussen het casino en de ge-
meentee een uitbuitingsrelatie is. Dat komt door een combinatie van twee effecten: door de be-
stedingenn van de plaatselijke bevolking in het casino en doordat de opbrengst grotendeels 
naarr de nationale overheid gaat. 
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FiguurFiguur 8.4: Regionale en nationale geldstroom rondom Holland Casino Nijmegen in 
19911991 in miljoenen guldens. 

Dezee stelling licht ik toe aan de hand van het diagram van de geldstromen in figuur 8.4. 

69.. De Gelderlander, 12 augustus 1989. 
70.. Holland Casino Nijmegen is bijvoorbeeld al enigszins kleiner dan de gemiddelde vestiging van Holland Casino. 
Hollandd Casino geeft verder geen verantwoording bij de gegeven cijfers. Daarbij is bijvoorbeeld de onderzoekspro-
blematiekk van de extra uitgaven bijzonder ingewikkeld, zie Jókövi (1996). 
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Dee casino-economie genereert daarin een geldstroom van 46 miljoen gulden. Een optelsom 
vann de Nijmeegse baten komt uit op een aanzienlijk bedrag van omtrent 11 miljoen gulden. 
Hett belangrijkste aandeel in deze bijdrage aan de Nijmeegse economie hebben de lonen van 
dee medewerkers. De uitgaven die de bezoekers buiten het casino doen, de toeleveranties van 
hett plaatselijke bedrijfsleven en de afdracht van het casino aan het gemeentelijke casinofonds 
zijnn in omvang niet onbelangrijk maar bedragen samen gunstig beschouwd de helft van de to-
talee baten voor de Nijmeegse economie. Het bedrag van 11 miljoen gulden wekt de indruk van 
eenn groot economisch belang voor de stad. Maarr deze indruk is vals. 

Tenn eerste komt, volgens de theorie van de 'exportbasis', de groei van de stedelijke 
economiee voort uit export.71 Holland Casino heeft voor de plaatselijke economie alleen een ex-
portt karakter voor zover de bezoekers afkomstig zijn van buiten de stad en, indien het Nijme-
genarenn zijn, voor zover zij bereid zouden zijn om naar een andere vestigingsplaats van Hol-
landd Casino te reizen; voor de laatsten is sprake van 'importsubstitutie'. Maar het casino be-
staatt niet volledig van export. Het casino bestaat ook van dat deel van de plaatselijke bevol-
kingg waarvoor geen sprake van importsubstitutie is. Hoewel niet bekend is hoe groot dit aan-
deell van de plaatselijke bevolking precies is, moet dit een substantieel aandeel zijn aangezien 
hett casino overwegend een regionale markt bedient; uit publieksonderzoek van Holland Casi-
noo zelf zou blijken dat de overgrote meerderheid van de casinobezoekers afkomstig is uit een 
straall van circa 30 kilometer rondom het casino - in dit opzicht verschilt het casino bijvoorbeeld 
vann de Amerikaanse computerbedrijven te Nijmegen, die niet een regionale maar een interna-
tionalee afzetmarkt bedienen. Van de 11 miljoen gulden moeten we dus het aandeel aftrekken 
datt de plaatselijke bevolking hierin heeft. Naarmate dit aandeel groter is zal het plaatselijk pro-
fijtt kleiner zijn.72 Dit wordt bij de economische legitimatie van het casino niet onderkend. Dit is 
verhullendd omdat het economisch profijt veel kleiner is dan de output in termen van werkgele-
genheidd en bestedingen door het casino en door de casinomedewerkers oppervlakkig be-
schouwdd doet geloven. Het zou een omvangrijk en ingewikkeld onderzoek vereisen om de 
daadwerkelijkee plaatselijke casino-opbrengsten vast te kunnen stellen. In zo'n onderzoek zou-
denn ook de in figuur 8.4 gegeven indicaties voor de 'extra-uitgaven', de 'inkoop' en de 'lonen' 
naderr onderzocht dienen te worden. De 'importsubstitutie' zou bovendien vastgesteld moet 
wordenn en de negatieve 'externe effecten' zouden niet vergeten moeten worden. Het verwon-
dertt niet dat een dergelijk onderzoek niet beschikbaar is en dat nauwkeurige gegevens over 
dezee geldstromen dus niet voorhanden zijn. Verwonderlijk is wel dat geen van de bij de vesti-
gingg van Holland Casino betrokken partijen de vraag naar het feitelijke profijt van Nijmegen 
stelt. . 

Tenn tweede is het profijt van de Nijmeegse economie aanzienlijk kleiner dan het profijt 
datt de nationale economie van het casino heeft. Dit hangt samen met de organisatie van het 
casinowezenn en is een politiek-economisch vraagstuk. Het casinowezen is een nationale on-
dernemingg die tot op grote hoogte zelf uitmaakt waar de opbrengsten naar toevloeien en waar 
derhalvee de groei-effecten optreden.73 Het casinowezen bepaalt dus ook hoe groot de bijdrage 

71.. Zie Lamboo y (1980) 221-228. 
72.. Terzijd e merk ik op dat dit ook beteken t dat de economisch e betekeni s van het casin o af zal nemen naarmat e er 
inn de regio meer casino' s gevestig d zouden worden . 
73.. Met name A.P. Pred wijs t in City  systems  in  advanced  economies  (Londen , 1977) op de 'verdelend e macht "  van 
watt  hij de 'murWocationete ' ondernemin g noemt ; zie Lamboo y (1980) 231-232. 
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vann een casino aan de plaatselijke economie is. Maar de rijksoverheid eist, in de vorm van de 
winstt voor het ministerie van EZ en de belastingen voor het ministerie van Financiën, een 
groott deel van de casino-opbrengsten voor zichzelf op. Van iedere gulden die spelers in het 
casinoo verliezen eigent de rijksoverheid zich zonder meer ongeveer de helft toe; daarbij be-
draagtt de winst van het casino 25 procent van de consumentenbestedingen. De bijdrage door 
hett casinobezoek van de Nijmeegse bevolking aan de opbrengst van de landelijke overheid 
houdtt op deze manier een onmiddellijk verlies voor de plaatselijke economie in, zonder enig 
productie-effectt voor Nijmegen. Het casino levert voor de Nijmeegse economie als het ware 
eenn zwart gat op, waar op mysterieuze wijze geld in verdwijnt. 

Welbeschouwdd is het casino een zeer lucratieve onderneming waar de plaatselijke 
economie,, door de twee beschreven effecten, betrekkelijk weinig voordeel van heeft. Dit komt 
scherpp tot uiting in het grote verschil tussen de nog geen half miljoen gulden die de gemeente 
Nijmegenn in 1991 uit de directe opbrengsten van het casino ontvangt en de 20 miljoen - meer 
dann het veertig voudige - die daarvan naar de rijksoverheid gaat. We zouden kunnen zeggen 
datt de bijdrage van Holland Casino aan de plaatselijke economie de uitkomst is van de onder-
handelingen,, en daarmee van de kennis- en machtsverhoudingen, tussen het casino en de 
gemeente.. Zoals eerder bleek bij de werving van het casino en uit de raamovereenkomst tus-
senn de gemeente en de NSECN, is de machtsverhouding tussen het casino en de gemeente 
ongelijkk en is er nauwelijks sprake van onderhandelingen (zie paragraaf 7.6.1). De gemeente 
voegtt zich vergaand naar de wensen van de NSECN. Zij doet dit in de niet onderbouwde en 
onjuistee veronderstelling dat het casino voor de gemeente zonder meer voordelig is. Ik beweer 
niett dat het casino verlies voor de Nijmeegse economie oplevert, wel dat de economische be-
tekeniss onbekend is, veel kleiner is dan veelal wordt aangenomen en aanmerkelijk groter had 
kunnenn zijn. 

Eenn argeloze en onderdanige houding spreekt bijvoorbeeld uit de donaties van het ca-
sinoo aan de gemeente. Directe financiële bijdragen van het casino bedingt de gemeente niet 
alss een recht maar aanvaardt zij als een geschenk. Om te beginnen aanvaardt de gemeente 
bijj de opening van het casino een gift van 100.000 gulden. De donaties worden vervolgens 
meerr structureel met het zogeheten casinofonds. Voor iedere betalende bezoeker stort het ca-
sinoo ƒ1,25 in dit fonds, over 1991 meer dan 400.000 gulden. De directeur van het casino heeft 
eenn belangrijke stem in de verdeling van het fonds; hij moet 'achter een aanvrage kunnen 
staan'.744 Het fonds wordt uitsluitend aangewend voor toeristisch-recreatieve evenementen en 
voorzieningenn van Nijmegen.75 De donaties leiden voor het casino tot positieve publiciteit die 

74.. Zie De Gelderlander,  14 oktobe r 1994. 
75.. In 1992 word t de 'casinopot ' als volg t verdeel d (Bron : De Gelderlander,  19 decembe r 1992): 
-- KNBL O (wandelvierdaagse) : 50.000 
-- Actie f Comit é (Zomerfeesten) : 80.000 
-- Musi c Meeting : 12.500 
-Vrij-Ui tt  festival : 22.500 
-- Zevenheuvelenloop: 25.000 
•• Concours Hippique Brakkenstein: 35.000  35.000 
•• NV Mensec (Stadsschouwburg en Vereeniging): 50.000 
-- Evenementenbureau: 25.000 
•• Congresbelangen: 25.000 
-- Streek WV: 30.000 
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dee plaatselijke legitimiteit van het casino versterkt. Het casino heeft verder baat bij een verster-
kingg van de uitstraling van Nijmegen door het casinofonds. Terwijl directe betalingen in de 
vormm van een soort belasting, op grond van mijn analyse, voor de gemeente zo'n beetje de 
enigee manier zijn om de bijdrage van het casino aan de plaatselijke economie te verhogen, en 
zichh van een positieve bijdrage te verzekeren,76 onderhandelt de gemeente hierover in het ge-
heell niet en laat zij zich, voor zover hiervan wel sprake is in de vorm van een soort geschen-
ken,, afschepen met bedragen die in het perspectief van de casino-economie een fooi zijn, over 
dee besteding waarvan zij nota bene een deel van de zeggenschap bij het casino laat. 

Hett is zelfs zo dat de raamovereenkomst in 1986 helemaal niet voorziet in een financi-
ëlee bijdrage aan de gemeente, die dus bereid is om het casino nagenoeg zonder tegenpresta-
tiee de plaatselijke economie af te laten romen. Hoewel de gemeente Nijmegen en de NSECN 
inn het overleg over de raamovereenkomst spreken over de gemeente Amsterdam, die van het 
casinoo f2,50 per bezoeker krijgt, dringt het gemeentebestuur van Nijmegen niet aan op een 
soortgelijkee regeling. Zij slikt de verklaring dat er in Amsterdam 'bijzondere omstandigheden' 
zijn;; het zou daar gaan om een 'vergoeding voor het treffen van voorzieningen die direct of in-
directt samenhangen met het casino'." De Staatssecretaris voor EZ zou volgens de NSECN 
bovendienn geen toestemming willen verlenen voor afdrachten aan andere vestigingsplaatsen.78 

Pass naar aanleiding van onderhandelingen met de gemeente Groningen komt er een landelij-
kee regeling. Met uitzondering van Amsterdam, dat het dubbele bedrag krijgt, krijgen alle vesti-
gingsgemeentenn ƒ1,25 per bezoeker. De Nijmeegse bestuurders zien dit als een genereus ge-
baar. . 

verzet t 
Hett argument van de werkgelegenheid weegt in Nijmegen het zwaarst om in te stemmen 
mett het casino. Kanttekeningen en bezwaren zijn wel te horen maar worden steevast afge-
zwaktt en, in een afweging met de werkgelegenheid, minder belangrijk gevonden. Het ge-
meentebestuurr en de raadsleden blijken, net als in 1974 eerder de landelijke politici, nauwe-
lijkss kennis van het casinowezen te bezitten; ter oriëntatie brengt een aantal van hen op uit-
nodigingg van de NSECN een bezoek aan casino Valkenburg. Degenen die zich afvragen of 
niett veel spelers door het casino in financiële moeilijkheden zouden kunnen raken laten zich 
geruststellenn door de opmerking dat de overheidscasino's 'met allerlei maatregelen zijn om-
kleedd om uitspattingen te voorkomen'. Enkele socialistische raadsleden van de PPR, CPN 
enn PvdA, en dit blijkt in Nijmegen het voornaamste bezwaar, vrezen dat een 'voorziening 
voorr de rijken' de sociale tegenstellingen verscherpt. 

Tenn dele kan de inschikkelijkheid van Nederlandse gemeenten, ook van de gemeente 

-- Gelders e Sportfederatie : 10.000 
-Popkoo rr  Switch : 7500 
-- Ondernemersverenigin g Waalkade : 7500 
-- Gemeentepo t Werkbudge t Evenementen : 25.000 
76.. De inkope n van het casin o en de salarisbestedinge n van het personee l zijn nauwelijk s te beïnvloeden . 
77.. B en W Amsterdam , Raamovereenkomst  van de gemeente  Amsterdam  met  de NSC en LJdo  Amsterdam  BV in-
zakezake het  casino,  9 januar i 1986. 
78.. Notitie s gespre k 12 februar i 1986 tusse n de NSC, de gemeent e Nijmege n en Planconsul t over het casin o te Nij -
megen ,, Casinodossier  diens t EZ gemeent e Nijmegen . 
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Nijmegen,, en de onachtzaamheid over de casino-economie, worden toegeschreven aan de 
grotee aandacht voor de stadsinrichting en het prestige van het casino. Maar ook de landelijke 
besluitvormingg kan verklaren waarom de NSECN op plaatselijk niveau nauwelijks weerstand 
tegenn haar casino's ondervindt. Deze casino's duiken niet als een verdacht verschijnsel uit het 
nietss op, maar treffen een gespreid bed aan. Goedgekeurd door de regering komen ze alleen 
terechtt in gemeenten die dit op voorhand willen en ook al ervaring met, zij het illegale, casino's 
hebben.. Plaatselijke bestuurders tonen een groot vertrouwen in de wetgeving en het nationale 
casinowezen.. Eventuele weerstand hangt vooral samen met de planologie, wat duidelijk blijkt 
inn de besproken problematiek van de Benedenstad. Sociale en politieke bezwaren tegen 
kansspelenn zijn hier secundair aan, omdat ze min of meer op voorhand en op nationaal niveau 
zijnn ondervangen. In de fase van de ruimtelijke inrichting van de verschijningsvorm wordt het 
casinoo plaatselijk min of meer beschouwd als een zogenaamde 'zwarte doos': wat zich binnen 
hett casino precies afspeelt is voor de gemeente minder relevant. Het stadsbestuur concen-
treertt zich niet op de ideologie maar op de planologie van casino's (zie figuur 1.3). 

Ditt wil niet zeggen dat in Nijmegen geen sociaal protest te horen is, wel is dit protest 
zwakk en heeft de aandacht ervoor een ritualistisch karakter. Bij de ceremoniële start van de 
bouww tekenen enkele groepjes protest aan tegen het casino. En bij de opening van het casino 
delenn enkele tegenstanders pamfletten uit met een waarschuwing tegen gokverslaving. De 
GelderlanderGelderlander wijdt bij deze gelegenheden een artikel aan een gokverslaafde en aan de Ano-
niemee Gokkers. Maar de kritiek valt in het niet bij de welgezinde houding van de genodigden 
enn de vele nieuwsgierigen en bij de positieve publiciteit. Overigens voert het casino openbare 
feestelijkhedenn bewust sober uit, om niet nodeloos afgunst en weerstand op te roepen. 

Hett beeld van een plaatselijk weinig kritische ontvangst van de staatscasino's geldt 
voorr Nederland als geheel. Van enige serieuze weerstand tegen de casino's is eigenlijk alleen 
sprakee in Nijmegen en in Amsterdam. In beide gevallen is de planologie van het casino om-
stredenn en beide steden kennen een sterke 'linkse protestcultuur*. In Amsterdam wordt be-
zwaarr aangetekend tegen het Leidseplein als plek voor het casino. Daar worden de bezwaren 
geuitt door de 'Stuurgroep meningspeiling Leidseplein', een bundeling van belangengroepen 
diee zich onder meer bezighouden met de gemeentelijke plannen voor de herinrichting van het 
terreinn van de voormalige gevangenis aan het Kleine Gartmanplantsoen. De stuurgroep vreest 
datt het casino, met name door de daarin opgenomen automatenhal, een te commercieel en te 
prozaïschh aanzien aan het gebied zal geven, en verder teveel verkeer met zich mee zal bren-
gen.799 Ook de directie van het nabijgelegen gymnasium, 'dat al ervaring heeft gehad met leer-
lingenn die veslaafd waren aan speelautomaten,' keert zich tegen een casino in de buurt. Ook 
dee wijkraad d'Oude Stad verzoekt de gemeente om aan het casino een andere plaats toe te 
wijzen.600 Op de hoorzitting in 1985 over de komst van het casino vrezen de tegenstanders dat 
dee bureaucratie de democratische besluitvorming geweld zal aandoen en hun bezwaren zal 
wegschuiven.811 Daar roert zich onder meer de elitaire schrijver Harry Mulisch. Hij vreest dat het 
casinoo 'een tros penose met zwart geld zal aantrekken' en 'dat de buurt zal worden verziekt 
doorr de hoeren' - het casino zal bovendien het licht uit zijn werkkamer wegnemen. Hij spreekt 
err schande van dat een socialistisch stadsbestuur een goktempel bouwt. In een laatste poging 

79.. 'Buurt tegen casino bij Leidseplein', Het Parool, 31 januari 1984. 
80.. Het Parool, 10 april 1984. 
81.HerPa/ocrf,7juni1985. . 
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omm de verhuur van de grond ten behoeve van het casino, waarmee het gemeentebestuur dan 
all een raamovereenkomst heeft, te voorkomen richt hij zich in 1988 samen met gewone buurt-
bewonerss en enkele andere prominenten, waaronder H. van Mterlo de landelijk leider van D66, 
inn een open brief tot het gemeentebestuur.82 Maar de NSECN wil het casino beslist in het hart 
vann het uitgaanscentrum vestigen. En het gemeentebestuur wil graag een legaal casino als 
tegenwichtt voor de illegale casino's, en acht het casino vooral nodig omdat pas met de casino-
opbrengstenn de plannen voor de herinrichting van het hele gebied haalbaar zouden worden. 

Soortgelijkee bezwaren worden ook aangevoerd tegen de vestiging van het casino in 
Nijmegenn (zie hoofdstukk 7). Daar is de weerstand wel meer geprononceerd dan in Amsterdam. 
Dee weerstand richt zich in Nijmegen op de plaatsing van het staatscasino aan de oostelijke 
Waalkadee als een voornaam onderdeel van een horeca-concentratie, aan de rand van een 
eerderr onder druk van de Benedenstadsbeweging gebouwde sociale woonwijk. Bij deze vesti-
gingg blijkt de omslag in de beleidsmatige betekenisgeving aan casino's precies samen te val-
lenn met een omslag in het binnenstedelijk beleid. 

Dee weinig kritische ontvangst van de casino's in Nederland kan verbazing wekken en 
steektt scherp af tegen de gang van zaken in bijvoorbeeld de VS,, waar de komst van stedelijke 
casino'ss vaak met heftige meningsverschillen gepaard gaat. Een excursie naar het stadje 
Vicksburg,, dat zich in meerdere opzichten met Nijmegen laat vergelijken en waar in 1992 de 
bevolkingg met een referendum over de komst van een casino beslist, onderstreept de grote 
betekeniss van de landelijke organisatie van het casinowezen voor de Nijmeegse besluitvor-
ming.. Tevens blijkt dat met de creatie van een vrije casinomarkt het vraagstuk van de markt-
beheersingg opkomt. Dit is een nieuw vraagstuk waarin de belangstelling voor alles uitgaat naar 
dee sociale en economische gevolgen van casino's. Dit beheersingsvraagstuk is - door de lan-
delijkee beperking van de casinomarkt - (nog) niet van toepassing op Nijmegen. 

8.66 Een liberale markt: Vicksburg 

Dee VS zijn op het gebied van de kansspelen, ondanks de schijn van het tegendeel, niet het 
landd van de onbegrensde mogelijkheden. Kansspelen roepen in de VS sterk met Nederland 
vergelijkbaree spanningsvelden op. De Amerikaanse politieke cultuur heeft bijvoorbeeld even-
zeerr een puriteinse inslag. Het voornaamste verschil met Nederland lijkt te zijn dat de tegen-
stellingenn extremer zijn en dat het primaat minder bij de politiek en meer bij de markt ligt. 

Lass Vegas, het westerse Mecca van de gokindustrie, ligt weliswaar in de VS maar Ne-
vadaa is lange tijd de enige staat waar men commercieel kan gokken. De exploitatie van het 
gokkenn wordt in 1931 uitsluitend in een afgelegen woestijnstaat toegestaan. In de rest van de 
VSS blijft dit strikt verboden. De mentale afstand tussen Nijmegen en Las Vegas zal daarom niet 
veell groter zijn dan die tussen Vicksburg en Las Vegas. Pas in 1976 volgt in het oosten van de 
VSS een tweede staat, New Jersey, waar het vervallen Atlantic City in een poging tot econo-
mischh herstel met twaalf mega-casino's uitgroeit tot het Las Vegas by the Sea.93 Maar deze le-

82.. Het Parool,  27 jun i 1988. Ander e prominent e tegenstander s zijn : Hedy d'Ancona , Jaap Boersma , Abram de 
Swaann en Jeroen Krabbé . 
83.. G. Stemlieb , J.W. Hughes , The Atlantic  City  Gamble,  Harvard Universit y Press , Cambridge , London , 1983; War-
ker,, 1989. 
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galiseringg spreekt allerminst vanzelf en is uiterst omstreden. In 1974 wordt het eerste wets-
voorstell afgewezen - het jaar waarin de Nederlandse casinowet wordt aangenomen. En het zal 
nogg meer dan tien jaar duren alvorens meerdere staten en steden in de VS het voorbeeld van 
Atlanticc City navolgen. 

Dee legalisering en liberalisering van kansspelen voltrekt zich in de jaren zeventig en 
tachtigg in de VS in grote lijnen parallel aan Nederland. Voor wat de casino's betreft komt aan 
hett eind van de jaren tachtig een meer algemene verspreiding over de VS op gang, vooral in 
economischh achterlopende gebieden.84 Tientallen verpauperde Indianenreservaten verkennen 
dee mogelijkheid van een casino nadat de federale overheid dat in 1988 wettelijk toestaat. Ook 
stedelijkee overheden willen het toerisme en de economie oppeppen met een casino. Vooral in 
dee Middle West en de Deep South zoeken steden hun toevlucht tot deze strategie; de neer-
gangg van de traditionele landbouw en staalindustrie is in deze delen van de VS ronduit drama-
tisch,, terwijl de nieuwe bedrijvigheid van handel, diensten en high-tech zichh aan de oost- en 
westkustt van de VS ontwikkelt. Zelfs de burgemeester van Detroit, een stad nimmer geassoci-
eerdd met het toerisme en eens het trotse centrum van de Amerikaanse automobielindustrie, 
maaktt zich in 1988, als de stad wordt geplaagd door een werkloosheid van 36 procent, sterk 
voorr de ontwikkeling van het toerisme met casino's.85 

Inn Vicksburg worden legale casino's in 1990 mogelijk door de Riverboat Gambling Bill. 
Dee staat Mississippi volgt hiermee het voorbeeld van lowa, Illinois en Louisiana. Deze wetge-
vingg staat uitsluitend water based casino's toe. Hoewel de casino's niet hoeven te varen en 
niett eens een motor aan boord hoeven te hebben, dienen de casino's zich wel op het water te 
bevinden.. De historische achtergrond van de restrictie tot het water moet worden gezocht in de 
vrijhedenn die van oudsher op de statendoorsnijdende rivieren golden. Het praktische nut van 
dezee restrictie is vooral dat binnen een staat slechts een beperkt aantal gemeenten voor een 
casinoo in aanmerking komt. In Mississippi hebben in 1992, ten tijde van het tweede referen-
dumm van Vicksburg, reeds zeven gemeenten casino's toegestaan; twee gemeenten waar hier-
overr wordt gestemd wijzen de casino's af. Louisiana, dat in New Orleans een land based casi-
noo toestaat, maakt dan overigens al een uitzondering op de beperking tot het water. 

Nett als Nijmegen ligt Vicksburg op een heuvel aan een rivier, aan de Mississippi bij de splitsing 
mett de Yazoo.86 Het stadje telt 35.000 inwoners, is omgeven door uitgestrekte katoenvelden 
enn geworteld in de landbouw, de riviervaart en regionale verzorging. Industrie is er niet. Het 
vervall begint in de jaren zestig. De gemeente is armlastig en kan zich bijvoorbeeld niet ver-
oorlovenn om het gras langs de wegen te laten maaien. Anders dan Nijmegen vindt vicksburg 
geenn aansluiting op nieuwe markten. De werkloosheid ligt al jaren rond de 11 procent. Dat dit 
percentagee niet hoger is komt doordat werklozen, (hoger) opgeleiden en jongeren er wegtrek-
ken.. Het stadje vergrijst. Vicksburg is nationaal bekend door de slag die daar in 1863 in de 

84.. Zie J. Dombrink , W.N. Thompson , The Last  Resort.  Succes  and Failure  in  Campaigns  for  Casino's,  Universit y of 
Nevadaa Press , Reno and Las Vegas, 1990. 
85.. Zie W.C. Rich , The Politic s of Casin o Gambling . Detroi t Style' , Urban  Affairs  Quarterly,  December 1990, 274-
298. . 
86.. Ik bezoch t Vicksbur g in augustu s 1992 toen  de campagn e voor het referendu m van 8 septembe r in voll e gang 
was.. In mijn analys e baseer ik mij op een intervie w met Lenor e Barkle y van het vicksbur g Conventio n & Visitor s Bu-
reau,, enkel e gesprekke n met inwoner s alsmed e op persverlage n en commentare n bij het referendu m in de Vicks-
burgburg  Evening  Post  en de Clarion-Ledger. 
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burgeroorlogg werd uitgevochten. Het National Military Park - aangeprezen als The nation's 
bestbest preserved Civil War Battlefield - trekt jaarlijks bijna een miljoen bezoekers. Toch profiteert 
Vicksburgg nauwelijks van deze bezoekers, die het park veelal op doorreis aandoen. Het park is 
nooitt gezien als toeristentrekker maar als een nationaal monument. De federale overheid be-
heertt het park en de leiding neemt het plaatselijke Convention & Visitors Bureau, een soort 
VW,, nauwelijks serieus. 

Lenoree Barkley is de drijvende kracht achter het Visitors Bureau. In 1976 begint zij in 
eenn aftandse caravan met de promotie van het toerisme naar Vicksburg. Op handgetekende 
kaartjess geeft zij voor toeristen aan waar ze de schaarse attracties kunnen vinden. Het ver-
baastt haar in 1992 nog steeds hoeveel moeite het heeft gekost om de bevolking en het stads-
bestuurr te overtuigen van de toeristische mogelijkheden van Vicksburg, terwijl de toekomst van 
dee stad toch niet anders dan in het toerisme kon worden gezien. In 1992, als ik Vicksburg be-
zoek,, is er volgens haar voldoende promotiemateriaal, heeft het Visitors Bureau een keurig 
kantoorr en is het aantal bezienswaardigheden uitgebreid tot rond de 40, waaronder een Sight 
SeeingSeeing Tour, een film over de geschiedenis van de stad, het gerestaureerde gerechtsgebouw, 
hett landgoed van Jefferson Davis, enkele gerestaureerde Antebellum landhuizen (van voor de 
burgeroorlog),, een poppen en speelgoed museum en de Biedenham Candy Company die in 
18944 voor het eerst ter wereld Coca Cola bottelde. De kunst is, volgens Barkley, om de toerist 
zoo lang mogelijk aan Vicksburg te binden. Een casino zou voor Vicksburg van onschatbare 
waardee kunnen zijn, daarvan is ze overtuigd. De conservatieve bevolking, middenin de Ameri-
kaansee bible belt, laat zich echter moeilijk overtuigen. In 1990 wijst een kleine meerderheid 
vann de bevolking van Warran County, de gemeente met Vicksburg als centrum, in een refe-
rendumm het voorstel om casino's toe te staan af. 

Inn september 1992 stemt Vicksburg voor de tweede maal over een voorstel om casi-
no'ss toe te laten. Dit gaat gepaard met felle publiciteitscampages. De stad is volgeplakt met 
pamfletten:: For Jobs, vote Yes Riverboat Gaming met steevast daarnaast een pamflet met / 
willwill vote NO Gambling (zie afbeelding 1.1). Help Establish Local Progress (HELP) noemen de 
voorstanderss onder leiding van plaatselijke ondernemers zich. Citizens for a Quality Commu-
nitynity (CQC) heten de tegenstanders, aangevoerd door dominees. De strijd verloopt heftig door 
hett geringe krachtsverschil tussen de voor en tegenstanders en door de lijnrechte tegenstel-
ling.. Dat komt doordat CQC de kwestie voorstelt als een moral issue terwijl HELP er alles aan 
doett om er een economie issue van te maken. HELP stelt een werkgelegenheid van 700 tot 
12000 directe banen in het vooruitzicht, verwacht een groei van het toerisme met 500.000 nieu-
wee toeristen die goed zouden zijn voor 36 miljoen dollar, en raamt de economische spin-off 
doorr investeringen en werkgelegenheid op 3500 banen en 82,5 miljoen dollar. HELP verwacht 
bovendienn meer geld voor het onderwijs, de openbare diensten en een revitalisering van het 
historischee waterfront. Zelfs verlaging van de belastingen acht HELP niet uitgesloten. 

Eénn voor één weerspreekt CQC deze argumenten voor de casino's. De economische 
rendementenn van casino's zullen veel lager zijn dan voorspeld, vooral door het snel groeiende 
casino-aanbodd in Mississippi en de onderlinge concurrentie. Het zal de stad geen geld opleve-
renn maar integendeel geld gaan kosten, door de vereiste infrastructuur en het politietoezicht. 
Morelee waarden zullen worden ondermijnd. De criminaliteit zal schrikbarend zijn. Gokversla-
vingg zal gezinnen te gronde richten. Slechts enkele casino-exploitanten zullen ten koste van de 
stadd hun zakken vullen, voorspelt CQC, dat vreest dat Vicksburg net als Atlantic City een stad 
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mett een goudkust wordt die zelf nauwelijks van het goktoerisme profiteert. 
Maarr niemand in Vicksburg kan weten wat de werkelijke effecten van een casino zullen 

zijn.. De stemmers in het referendum zijn in dit opzicht ware gokkers. Een nipte meerderheid 
vann 4 procent (650 stemmen) is ditmaal voor het casino. Vooral het winnen van 'zwarte stem-
men** geeft volgens commentatoren de doorslag. Blacks for Progress, opgericht met het oog op 
dee casinocampagne, steunt HELP. 

Dee gang van zaken rond de komst van het casino lijkt in Vicksburg meer democratisch 
tee zijn dan in Nijmegen. De bevolking is er in ieder geval rechtstreeks bij betrokken. Toch is er 
eenn overeenkomst die afbreuk doet aan deze constatering. Want in beide steden bestaat wei-
nigg inzicht in het casinowezen, waardoor de beslissing speculatief is. In Nijmegen neemt het 
gemeentebestuurr een nauwelijks gefundeerd besluit. In Vicksburg wint niet de groepering met 
dee beste argumenten maar die met de beste campagne het referendum. Dat in de Nijmeegse 
casinopoiitiek,, anders dan in Vicksburg, de sociale en economische gevolgen nauwelijks een 
roll spelen moet worden toegeschreven aan de nationale beperkingen op de casino-exploitatie 
inn Nederland. Het schaalniveau van de casinopoiitiek is het belangrijkste punt van verschil tus-
senn de beide steden. 

8.77 Verzelfstandigin g en inrichtin g 

Ditt hoofdstuk ging over de betekenis van casino's voor de stad. De analyse draaide daarbij om 
eenn specifieke fase in de verzelfstandiging van de verschijningsvorm: de planologische fase. 
Dezee fase volgt op die van de huisvesting van kansspelen en gaat vooraf aan die van de be-
heersingg van de casinomarkt. Bij de ruimtelijke inrichting is de reglementaire verdeling van 
gokgelegenhedenn tussen en binnen gemeenten aan de orde. De planologische fase vormt de 
ruimtelijkee weerslag van de vermaatschappelijking van kansspelen (zie hoofdstuk 5). In deze 
fasee worden speelgelegenheden afgestemd op de plaatselijke betekenis van, het belang van 
enn de behoefte aan kansspelen. Hierbij neemt de invloed van het casino op de stad toe. Deze 
invloedd komt naar voren in de verlevendiging, de verfraaiing en de verrijking van de stad. 
Naarmatee de verzelfstandiging voortschrijdt worden kansspelen minder afhankelijk van de om-
gevingg en gaan ze meer en meer dienen ter ondersteuning en verandering van de omgeving. 

Hett vormkenmerk van de ruimtelijke inrichting is de plaatsbepaling van specialistische 
gebouwenn voor kansspelen, in casu de casino's. In ruimte en tijd vindt een afstemming plaats 
tussenn het casino en de omgeving. Casino's gaan deel uitmaken van de planologie. De be-
trokkenheidd van de gemeentelijke overheid is derhalve groot. Voor de casinomarkt is de regio 
Nijmegenn van landelijke betekenis, zowel voor de opkomst van de illegale markt van Golden 
Tenn casino's, waarvan de juridisch (omstreden) status in 1983 in Berg en Dal met een politie-
onderzoekk wordt vastgesteld, als voor de vestiging van staatscasino's in een binnenstedelijk 
milieu. . 

Hett inhoudelijk kenmerk van de planologische fase is de externe legitimering bij de be-
antwoordingg van de vraag of en onder welke voorwaarden een casino toegelaten zal worden: 
dee betekenis van het casino voor het aanzien, de inrichting en de werkgelegenheid van de 
stad.. In het proces van ruimtelijke inrichting worden aan het casino zo nieuwe betekenissen 
toegekend.. De aanwezigheid van een spelersmarkt is op zichzelf nog een onvoldoende toela-
tingsgrond.. Maar de verzelfstandiging van het casino betekent al wel dat dit vermaak beleids-
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matigg kan worden ingezet voor andere doelen van de stad. Het gokken, dat overwegend als 
vermaakk wordt gezien en afgezonderd is in een gebouw, staat daarbij nauwelijks ter discussie 
-- voor de planologie vormt het casino min of meer een steriele 'zwarte doos'. 

Dee lotgevallen van de eerste, illegale casino's in Nijmegen en omstreken illustreren dat 
aann de planologische fase een fase voorafgaat waarin niet zozeer de plaatsing van casino's 
alswell de huisvesting van kansspelen problematisch is (een onderzoeker herkent deze pro* 
blemattekk al direct omdat het enige moeite kost om de speellocaties te achterhalen). Deze 
problematiekk is verwant aan het bingocircuit en kenmerkend voor de eerste fase in de verzelf-
standigingg van de verschijningsvorm. In die fase leiden de illegale Golden Ten casino's in Nij-
megen,, in de gemeente Groesbeek maar ook in het Golden Ten centrum Rosmalen, een on-
zekerr bestaan. Wel is het zo dat de Golden Ten casino's juridisch tot op zekere hoogte en tot 
opp een zeker moment worden gedoogd. En de gemeente kan de legitimiteit van deze casino's 
beïnvloedenn door het bestuurlijk beleid voor de horeca en door de wetshandhaving van de po-
litie.. Toch is de wettelijke bescherming van de Golden Ten casino's niet sterk en zijn ze ook 
maatschappelijkk in sommige gevallen omstreden. Het bestaan van deze casino's is afhankelijk 
vann meningen over casino's van het gemeentebestuur en van de politie, en van de prioriteiten 
inn de vervolging van het OM. Afhankelijk van de mate waarin justitie casino's vervolgt en de 
gemeentee casino's tolereert kan de beleidssituatie voor het Golden Ten variëren van be-
schermenn en ontmoedigen tot frustreren en bestrijden (zie figuur 8.3). De verschillen in de op-
zett tussen de casino's onderling, de verschillen in de beleidssituaties tussen gemeenten, en 
dee wisselingen in het succes en de overlevingskansen van een casino in de loop van de tijd, al 
dezee variaties zijn aanzienlijk. Om deel uit te kunnen maken van het planologisch proces 
moetenn casino's, kortom, een bepaald niveau van verzelfstandiging bereikt hebben. Zo'n casi-
noo moet in ieder geval legitiem en reglementair zijn. In hoeverre is een casino legaal en komt 
dezee voorziening in aanmerking voor de stedelijke planologie? Dat kan de gemeente wel pro-
berenn te beïnvloeden maar niet bepalen. Daarvoor is de stad afhankelijk van de staatspolitiek 
voorr casino's. Dat de vraag of casino's al dan niet toelaatbaar zijn op het niveau van de staat 
beantwoordd wordt, kan verklaren waarom het plaatselijk bestuur zich in de planologische fase 
nauwelijkss druk meer hoeft te maken om de kansspelideologie en zich kan concentreren op de 
functiess die een casino voor de stad kan hebben (zie figuur 1.3). 

Bijj de ruimtelijke inrichting worden in Nijmegen aan de casinomarkt drie maatschappe-
lijkee functies toegekend. Ten eerste betekent de komst van het staatscasino een unieke uit-
breidingg en verbetering van de plaatselijke horeca voorzieningen. Als een van de weinige ge-
meentenn in Nederland krijgt Nijmegen de beschikking over een legaal casino, ook al vormt dit 
bijj de legitimering van het casino door het stadsbestuur geen belangrijk argument. Met de ves-
tigingg van Holland Casino aan de Waal verandert de in tijd en ruimte onstabiele, gemêleerde 
enn verspreide illegale casinomarkt in een meer stabiele, uniforme en geconcentreerde legale 
markt.. De ruimtelijke inrichting van casino's brengt op deze manier een zuivering van de ste-
delijkee ruimte van illegale casino's met zich mee. Dit is wel een dubbelzinnig proces. Het is niet 
eenvoudigwegg zo dat het staatscasino de Golden Ten casino's in een gelijkwaardige concur-
rentiestrijdd verdringt. De komst van het staatscasino versterkt de bestuurlijke ontmoediging en 
strafrechtelijkee bestrijding van het Golden Ten in Nijmegen. De komst van het legale casino 
gaatt zo samen met de marginalisering van illegale casino's. 

Tenn tweede levert de vestiging van het staatscasino aan de Waalkade een belangrijke 
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bijdragee aan de simulatie van het middeleeuwse stadsgezicht, dat voor de identiteit van Nijme-
genn zo belangrijk gevonden wordt. Ter verantwoording van de casinovestiging in de buitenwe-
reldd ontleent het gemeentebestuur de belangrijkste argumenten aan het fraaie stadsgezicht en 
dee vernieuwing van de Waalkade. De architectuur van het casino krijgt een verzelfstandigde 
esthetischee functie. Dit wordt bewerkstelligd door de scheiding tussen de vorm en de inhoud 
vann het casino, een principe dat ook aan de spectaculaire stijlen van de casino's in Las Vegas 
tenn grondslag ligt. Terwijl de casino's in Las Vegas een stad nabootsen, zoekt het Nijmeegse 
casinoo aansluiting bij een (gesimuleerde) stad. Door de scheiding tussen vorm en inhoud kan 
hett exterieur van het casino aansluiten bij een traditioneel stadsgezicht terwijl het interieur, met 
enkelee abstracte verwijzingen naar Romeinse thema's, een universeel uiterlijk aan de kans-
spelenn geeft. Maar ook de verzelfstandiging van de architectuur is dubbelzinnig. Het casino is 
niett alleen bedoeld ter verfraaiing van de stad. De oriëntatie van de architectuur op de stad 
versterktt tegelijkertijd de afscherming van het gokken van de omgeving. 

Tenn derde ontleent het casino betekenis aan de werkgelegenheid in de stad. Het casi-
noo krijgt een verzelfstandigde economische betekenis: het casino heeft niet alleen een econo-
mischee functie, maar krijgt ook als functie om de stedelijke economie te stimuleren. Deze bete-
keniss van het casino voor de stad is eveneens dubbelzinnig. Want het economisch belang van 
hett casino schuilt niet alleen in de werkgelegenheid maar ook in de financiële meerwaarde van 
hett casino. Het casino genereert weliswaar een grote geldstroom maar scheidt de opbreng-
stenn uit kansspelen van de stedelijke economie af. Hoewel het casino plaatselijk vooral wordt 
verantwoordd onder verwijzing naar het belang voor de stedelijke economie is dit belang bij na-
derr inzien waarschijnlijk aanzienlijk kleiner dan veelal wordt aangenomen. Dat komt doordat 
eenn onevenredig groot deel van de baten naar de nationale staat gaan, terwijl de regionale be-
volkingg voor de opbrengsten zorgt (zie figuur 8.4). De stedelijke economie betaalt, aldus be-
schouwd,, een hoge prijs voor het casinovermaak en de vernieuwing van de waterkant. 

Dee specifieke verhouding tussen de stad en de staat bij de ruimtelijke inrichting van de 
casinomarktt in Nijmegen is naar voren gebracht in het contrast tussen de gemeenten Rosma-
lenn en Vicksburg. De nationale casinopolitiek bepaalt de gemeentelijke beleidsvrijheid voor ca-
sino's.. Rosmalen - een gemeente zonder kans op een staatscasino - gedoogt midden jaren 
tachtigg de Golden Ten casino's en streeft naar een legalisatie van het Golden Ten. De rijks-
overheidd en het OM bestrijden dit gedoogbeleid. Dat lost in Rosmalen overigens ook het pro-
bleemm van de ruimtelijke inrichting voor casino's op. Dit probleem ontstaat na het plaatselijke 
gedogenn van casino's. De beleidsvrijheid van Rosmalen blijkt in ieder geval zeer beperkt. In 
diee gemeente is uiteindelijk de huisvesting van kansspelen het grootste probleem. 

Inn tegenstelling tot Rosmalen impliceert begin jaren negentig de creatie van een vrije 
casinomarktt in de staat Mississippi een grote beleidsvrijheid voor de gemeente Vicksburg. 
Vicksburgg wordt volledig verantwoordelijk voor de vestiging van casino's. Voor de plaatselijke 
politiekk zijn derhalve de sociale en economische gevolgen van de casino-exploitatie uiterst re-
levant.. De ongebreidelde verspreiding van casino's leidt in de VS wel tot een roep om een be-
heersingg van deze markt van hogerhand. Onder meer met het oog hierop stelt de Amerikaan-
see regering in 1997 een commissie in - de National Gaming Impact Study Commission 
(NGISC)) - die de gevolgen van de groei van kansspelen voor de samenleving moet bestude-
ren.877 Dit beheersingsvraagstuk speelt in Nijmegen een ondergeschikte rol. Van een vrees 

87.. Zie International  Gaming  & Wagering  Business,  June 1997. 
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voorr gokverslaving door het casino is nauwelijks sprake en het economisch profijt van het ca-
sinoo wordt in Nijmegen vanzelfsprekend gevonden. De landelijke verdeling van casino's over 
Nederlandd kan verklaren waarom het Nijmeegse bestuur enerzijds (nog) geen concurrentie 
hoeftt te vrezen van legale casino's in omringende gemeenten, wat bijvoorbeeld in Vicksburg 
well het geval is. Anderzijds hoeft Nijmegen zich geen zorgen (meer) te maken over de legiti-
miteitt van casino's, wat in Rosmalen wel het geval is. 

Dee planologie van de casinomarkt geeft op deze manieren uitdrukking aan het span-
ningsveldd tussen de toelating van een casino in de stad en de bijdragen die een casino aan de 
stadd kan leveren. Daarbij wordt aangenomen, en dit is een 'garantie' van de staat, dat het ca-
sinoo de exploitatie van het gokken als een vermaak beheerst. 

Hiermeee is de inrichting van Nijmegen met een staatscasino besproken. Het staatscasino 
houdtt voor Nijmegen een zuivering van de casinomarkt, een verfraaiing van het aanzien en 
eenn versterking van de economie in. Dit zijn wel omstreden uitkomsten. Zo bestrijdt de stad 
hett illegale gokken, verhuldt de architectuur de kansspelen en verdwijnt een groot deel van de 
opbrengstenn uit de stad. Met de verzelfstandiging van de verschijningsvorm verandert het 
ruimtelijkk territorium van casino's, neemt de invloed op het stedelijk milieu toe maar neemt de 
invloedd van de stad op de casino's af. De verzelfstandiging van de verschijningsvorm brengt 
mett zich mee dat het casino hogere eisen aan de stad kan stellen (zie hoofdstuk 7). De ver-
zelfstandigingg betekent tegelijk dat het stadsbestuur minder invloed op de gang van zaken in 
hett casino heeft. Dat blijkt uit de geringe aandacht hiervoor bij de planologie en uit de veron-
derstellingg dat het casino de exploitatie van kansspelen beheerst. Deze beheersing van het 
vermaakk in het casino, een vanzelfsprekende voorwaarde van de stad aan het casino, is het 
onderwerpp van het volgende hoofdstuk. 





Hoofdstu kk 9 
HOLLANDD CASINO 

9.11 Inleidin g 

Hett oog van de videocamera zoomt, gelijk de ogen van gespannen spelers aan een rouletteta-
fel,, in op de ratelende kogel in de cilinder. De kogel stuitert in vakje nummer vijftien van de 
krans:: 'Quinze, noir, unpair et manque', roept de croupier ietwat onzeker... 

Alss de camera uitzoomt bevinden we ons niet in een casino maar in een opleidingslokaal van 
Hollandd Casino. De video Werken bij Holland Casino (1991) geeft voorlichting over de oplei-
dingg tot croupier en is bedoeld om medewerkers te werven.1 In de video geeft Holland Casino 
tegelijkertijdd een doordachte en geïdealiseerde visie op het bedrijf en op de eisen waar een 
medewerkerr aan moet voldoen. 

Dee overkoepelende boodschap van de video luidt dat de kijker zich niet moet vergis-
sen.. Het is kennelijk een veelvoorkomende misvatting dat in een casino gemakkelijk veel geld 
tee verdienen valt. Het is veeleisend en zwaar werk, dat sterk bepalend is voor de inrichting van 
jee bestaan. Het casino stelt hier, voor wie de juiste toewijding en capaciteiten heeft, wel alle 
steunn en een bijzondere baan met uitstekende arbeidsvoorwaarden tegenover. 

Inn de wervingsvideo stipt Holland Casino de vereiste vaardigheden als volgt aan: 

Vaakk kijkt men ontzettend op tegen dingen als talenkennis, rekenvaardkjhetd, concentratie-
vermogenn en ook de snelheid waarmee gewerkt moet worden aan tafel. Als je eenmaal door de 
selectieproceduree heen bent kunnen wij je die vaardigheden bijbrengen. Waar je dan nog op 
kuntt stranden? Op het gegeven dat je onder alle omstandigheden, en vaak onder een behoorlij-
kee druk, de juiste dingen in de juiste volgorde op de juiste manier moet doen, en er óók nog 
voorr moet zorgen dat je de perfecte gastvrouw of gastheer blijft, want daar draait het om in het 
casino. . 

Dienstbaarheidd is een kernhouding die de video herhaaldelijk benadrukt. Met vriendelijke 
hoofdknikjess etaleert het personeel voortdurend gastvrijheid: 'Goedenavond mevrouw, goe-
denavondd meneer1 (...) 'goedenavond, heeft u ook een legitimatie (...) 'goedenavond meneer 
(...)) prettige avond.' Het voornaamste doel is om de bezoekers 'een zo plezierig mogelijke 
middagg of avond te bezorgen'. Het plezier van de gasten dienen de medewerkers echter niet 
alss uitgangspunt van hun werk te nemen maar te zien als het resultaat van hun gezamenlijke 
inspanningg en harde werken: 

Eenn casino draait niet vanzelf. En het casino draait zeker niet vanzelf zo aangenaam en ont-
spannen.. Daar komt heel wat bij kijken... Daar komt een keiharde discipline bij kijken. Niet afla-
tendee concentratie. Perfecte samenwerking. Stressbestendigheid. Een vaste, vaardige hand. 
Eenn goed geheugen. En, gastvriendelijkhetd... Een neus voor problemen, ogen in je achter-

1.. Vfcfeo : 'Werken bij Hollan d Casino's ' (29-09-1991). 
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hoofd,, gevoel voor diplomatie, betrouwbaarheid, gevoel voor getallen, cijfers en techniek, en 
weerr gastvriendelijkheid... Want een casino draait om geld, en dan is er nogal wat voor nodig 
omm de sfeer gezellig en ontspannen te houden. 

Doorr te benadrukken dat het vak van croupier niet moet worden onderschat en een bepaalde 
houdingg en een intensieve opleiding van een halfjaar vereist, benadrukt Holland Casino impli-
ciett het onderscheid tussen 'arbeid' en 'beroep' dat de socioloog Albert Mok in Dienen als be-
roeproep (1962) met name voor de "kelner" omschrijft.2 Het beroep of de 'professie' bestaat ook 
zonderr dienstverband. Mok onderscheidt aan het beroep een binnen en een buitenkant. De 
binnenkantt bestaat uit de vereiste vaardigheden, houdingen en karakteristieke werksituaties. 
Dee buitenkant omvat de maatschappelijke positie die het beroep aan de beoefenaren ver-
schaft.. Beroepsbeoefenaren streven naar legitimiteit en maatschappelijk aanzien, zijn georga-
niseerdd en streven een zekere exclusiviteit na ten opzichte van buitenstaanders en 'beunha-
zen'.33 Het beroep van croupier bij Holland Casino beantwoordt aan al deze kenmerken. Hol-
landd Casino selecteert streng, verzorgt zelf de opleiding, is de enige legale werkgever en mo-
nopoliseertt op deze manieren dus het beroep van croupier in Nederland. Holland Casino er-
kentt geen andere opleiding, en wie bijvoorbeeld het vak in het Golden Ten circuit heeft geleerd 
komtt niet in aanmerking voor een opleiding of baan bij Holland Casino, niet zozeer omdat het 
Goldenn Ten spel anders is alswel omdat de selectie, mentaliteit en omgangsvormen in die ge-
legenhedenn anders en minder streng zijn. 

Inn dit hoofdstuk verschuift het perspectief van de betekenis van het casino voor de stad naar 
dee betekenis van het casino voor de kansspelen. In ruimtelijk opzicht kunnen we ons het casi-
noo voorstellen als een schil tussen de openbare ruimte van de stad aan de ene en de private 
speelruimtee aan de andere kant. Het casino vormt de directe organisatorische context voor 
kansspelenn en schermt deze spelen min of meer van de stedelijke omgeving af. De stringente 
organisatiee van het vermaak ondersteunt van binnenuit de externe afscheiding van kansspelen 
doorr het gebouw. In deze organisatie van het vermaak schuilt, met het oog op de afstemming 
vann dit vermaak op de Waalkade en de Benedenstad, de belangrijkste interne voorwaarde die 
aann het casino wordt gesteld. De beheersing van het gokken is daarmee ook de belangrijkste 
voorwaardee die aan de verschijningsvorm van het legale casino in Nijmegen wordt gesteld. 
Zoalss eerder de creatie van een aantrekkelijke omgeving naar voren is gebracht als de voor-
naamstee externe voorwaarde voor de vestiging van het Waalkadecasino (zie hoofdstuk 7), zal 
ikk in dit hoofdstuk de organisatie van het vermaak binnen dit casino analyseren als de voor-

2.. A.L. Mok, Dienen  als  beroep.  Een sociologische  analyse  van de dienstverlening,  in  het  bijzonder  met  betrekking 
tottot  het  horecabedrijf,  Stenfer t Kroese , Lekten , 1962. 
3.. Zie voor een meer algemen e 'beroepensociologie' : AL . Mok, Beroepen  in  actie.  Bijdrage  tot  een beroepensocio-
logie,logie,  Boom , Meppel , 1973. Een bekend e algemen e studi e en analys e van het beroepsvormingsproce s is ook die 
vann Wilensk y (1964). Hij onderzoch t professionalisering , alsmed e de omstandighede n die dit proce s bevordere n dan 
well  belemmeren , voor een achttienta l beroepen . Wilensk y onderscheid t de volgend e stadi a of kenmerke n van be-
roepsvorming ::  1) full-time  activiteit , 2) trainin g of scholing , 3) beroepsvereniging , 4) juridisch e inkadering , S) beroeps -
ethiek .. Tot de (on)mogelijkheidsvoorwaarde n van beroepsvormin g reken t Wilensk y de organisatorisch e contex t van 
hett  beroep , de vereiste n van dienstverlening , en de mate van exclusivitei t van de kennis . Het gaat mij hier niet zo-
zeerr  om een omschrijvin g van het beroep van de croupie r a.d. v. zulke kenmerken , als wel om de manie r waarop zul-
kee kenmerke n worde n ingeze t bij de definiërin g en monopoliserin g van dit beroep . 
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naamstee interne voorwaarde voor de opname van het casino in de planologie. De aandacht 
gaatt daarbij uit naar de constructie van het schaalniveau van de interacties, dit aan de hand 
vann het spelvertoop en de inrichting van het gebouw (zie figuur 1.3). De organisatie van kans-
spelenn binnen het casino levert een gewichtig argument op bij de legitimering van casino's, 
omdatt overlast en schade afbreuk kunnen doen aan de legitimiteit van het casino. Maar welk 
spell organiseert het casino precies? 

Dee beroepsmatige organisatie is enerzijds gericht op het 'bankspei', het spel waarbij de 
organisatorenn de speelbank beheren en het spel in ruil voor een iets grotere winkans dan de 
spelerss aanbieden (zie figuur 1.2). Daarbij moeten zij een gedeelte van de opbrengst als be-
lastingg afdragen aan de regelgever en toezichthouder. Binnen het gebouw geeft Holland Casi-
noo zo op een bedrijfsmatige en vakkundige manier gelegenheid om kansspelen te beoefenen. 
Mett dit professionalisme onderscheidt het Waalkadecasino zich van de eerdere illegale en 
Goldenn Ten casino's in Nijmegen en omstreken. De spelorganisatie is anderzijds, voor het pu-
bliek,, gericht op het 'plezierspel', het spel dat de spelers spelen en waarbij zij het spel minder 
zienn als een mogelijkheid tot verrijking en meer waarderen als een vorm van vermaak. Hier-
voorr betalen zij met een iets kleinere winkans dan de speelbank. Het casino dringt zo het 'pro-
fijtspel'' terug, door dit aan de kant van de organisatoren af te scheiden van het bankspei en 
doorr dit aan de kant van de spelers af te scheiden van het plezierspel. Voor zover de spelor-
ganisatiee er in slaagt om deze onderscheidingen door te voeren kunnen we spreken van een 
beheersingg van het gokken als een commercieel vermaak. Op welke manieren en in hoeverre 
beheerstt Holland Casino de kansspelen? Om deze vraag te beantwoorden analyseer ik in het 
eerstee gedeelte van dit hoofdstuk het beroep van de croupier en in het tweede gedeelte, vanaf 
paragraaff 9.4, de disciplinering van het speelgedrag in het casino. 

9.22 Professionalism e 

9.2.19.2.1 De croupier 
Inn oktober 1992 volg ik een week lang de werkzaamheden in Holland Casino Nijmegen, voer ik 
informelee gesprekken en bespreek ik met enkele in leeftijd en functie uiteenlopende croupiers 
hunn ervaringen met dit beroep nader.4 

Hollandd Casino weet, en de croupiers bevestigen dit in de gesprekken, dat van het be-
roepp van croupier een overheersende invloed uitgaat op de sociale identiteit en de inrichting 
vann het bestaan der croupiers. Het is een tamelijk onbekend en uitzonderlijk beroep. Croupiers 
merkenn dit aan hun sociale omgeving. Het beroep is omgeven met vooroordelen en negatieve 
associaties.. Hoewel lang niet iedereen het afkeurt kan een croupier snel in een situatie te-
rechtkomenn waarin hij of zij zich voor het beroep moet verantwoorden. 'Mijn familie dacht dat ik 
inn de onderwereld terechtgekomen was', zegt een beginnend croupier in alle ernst: 

Mijnn opa en oma en de ouders van mijn vriend dachten dat ook (...) Er zijn ook mensen die er 

4.. Ik volg de werkzaamhede n in het casin o in de week van maandag 12 oktobe r 1992 tot en met zondag 18 oktober . 
Dee interview s met croupier s zijn met toestemmin g van Hollan d Casino afgenomen . Het ging om drie mannelijk e en 
eenn vrouwelijk e croupier . Hun leeftijde n waren 22, 23, 41 en 42 jaar. Hun functies : tafelchef , sous-chef , een begin -
nendd croupie r en een meerspeteroupier . 
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nikss van snappen. Die denken dat wij vals spelen. Iemand heeft gezegd 'je bent gek, je helpt 
anderee mensen aan de gokverslaving'. Zij werd daar echt kwaad over... Daar reageer ik ge-
woonn niet meer op.5 

Hierr staat tegenover dat het beroep ook nieuwsgierigheid en aanzien met zich mee kan bren-
gen.. Bij familiebezoek en op feestjes moeten croupiers soms tot vervelens toe over hun werk 
vertellen.. Een ervaren croupier zegt: 

Mijnn omgeving reageerde positief. Er was niemand die het als werk voor de duivel beschouwde. 
Daarr moetje rekening mee houden. Toen ik in een Limburgs dorpje ging wonen heb ik toch wel 
voorzichtigg geïnformeerd hoe men tegenover een casino stond. (...) Het is ook een beroep met 
tochh wel een zekere status. Men vraagt door over het casino. Het geeft glamour, status en 
avontuur.. Dat leidt men af uit films. Dan moet je weleens duidelijk maken dat het een gewoon 
beroepp is.6 

Maarr het blijft volgens nog een andere croupier vaak 'toch moeilijk om mensen te overtuigen 
datt het een degelijk en fatsoenlijk bedrijf is'. Om de onbekendheid en de misverstanden rond 
hett beroep te pareren biedt Holland Casino de gelegenheid om naaste familie en vrienden op 
eenn 'ouderdag' met het bedrijf kennis te laten maken. 

Hett beroep van croupier is zeer bepalend voor de inrichting van het dagelijks leven. 
Datt komt doordat de werktijden en onregelmatige diensten afwijken van de dominante maat-
schappelijkee tijdsordening. Croupiers werken vaak in de avonduren, 's nachts, in het weekein-
dee en op feestdagen. Holland Casino is zeven dagen per week geopend van twee uur 's-
middagss tot drie uur 's-nachts; alleen op 31 december en op 4 mei zijn de casino's gesloten. 
Croupierss werken op tijdstippen waarop veel mensen vrij zijn van hun werk, en waarin door-
gaanss sociale activiteiten in de sfeer van visites, verjaardagen, trouwpartijen, uitgaan of sport 
plaatsvinden.. Ook de tijdstippen van veel voorzieningen in de detailhandel, de horeca en eve-
nementenn sluiten lang niet altijd aan bij de vrijetijd van croupiers. Hoe collectiever de activiteit 
hoee moeilijker het voor croupiers veelal is om eraan deel te nemen. Dit betekent dat zij hun ac-
tiviteitenn buiten het casino zorgvuldig moeten plannen. Een oudere croupier betreurt het dat 
contactenn met vrienden en kennissen van buiten het casino 'bijna nooit meer spontaan zijn'. 
Eenn jongere croupier die voor zijn baan in het casino moest verhuizen vindt het 'heel moeilijk 
omm buiten het casino sociale contacten te krijgen'. 

Ditt zijn allemaal redenen waarom Holland Casino voor veel croupiers niet alleen van 
grotee betekenis is voor hun baan maar ook voor hun vermaak en sociale bestaan. Volgens de 
personeelsfunctionariss van Holland Casino Nijmegen bestaat er voor veel medewerkers een 
overlapp tussen de werksfeer en de privesfeer. Veel medewerkers nemen bijvoorbeeldd deel aan 
activiteitenn van de Sport en Spelverening van Holland Casino. Afgaande op het prikbord in de 
kantinee variëren de activiteiten van sportwedstrijden en feesten tot uiteenlopende cursussen, 
toertochtenn en motorrijlessen. Croupiers vinden al snel vrienden en kennissen onder de me-
dewerkerss van het bedrijf. Regelmatig ontstaan intieme relaties tussen medewerkers onder-
ling.. Een oudere croupier merkt op dat je snel in een 'klein kringetje' leeft en dat 'als je eens 
ergenss ander komt weinig gespreksstof meer hebt'. Een jongere croupier die na het werk af en 

5.. Interview,  croupie r 22 jaar, oktobe r 1992. 
6.. Interview,  croupie r 42 jaar, oktobe r 1992. 
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toee naar een nachtcafé gaat praat daar 'eigenlijk alleen maar met collega's'. De afhankelijkheid 
vann veel croupiers van Holland Casino wordt nog versterkt doordat het verloop zeer klein is. 
Aann de ene kant zien croupiers weinig aanleiding om ander werk te zoeken, omdat de ar-
beidsvoorwaardenn van Holland Casino beter zijn dan die van andere beroepen met een verge-
lijkbaarr opleidingsniveau. Aan de andere kant zijn de mogelijkheden om elders een baan te 
vindenn gering, omdat de vaardigheden van een croupier zeer specifiek zijn. Holland Casino is 
inn Nederland bovendien de enige werkgever. Voor een croupier is een carrière eigenlijk alleen 
binnenn Holland Casino mogelijk. Het zou kunnen zijn dat de ongewenste intimiteiten en intimi-
datiess door leidinggevenden van het Amsterdamse casino, die in 1996 in een hierop gericht 
onderzoekk in opdracht van de centrale directie worden vastgesteld, in de hand zijn gewerkt 
doorr de grote afhankelijkheid van de croupiers van Holland Casino. 

9.2.29.2.2 Het werk 
Hett werk van de croupier is opgebouwd uit een geheel van symbolen, normen en gedragingen 
enn vereist in het dagelijks leven een grote 'omschakeling'. Menigeen spreekt van een totale 
gedaanteverwisseling.. Deze omschakeling wordt ruimtelijk ondersteund en verloopt stapsge-
wijs.. De personeelsruimten, met name de kleedruimte en de kantine, vormen een overgangs-
zonee tussen het privéleven en het werk van de croupier. Hier bereiden zij zich voor op de uit-
oefeningg van hun taak en kunnen zij in de pauzes en na afloop van het werk weer tot zichzelf 
komen.. In een terminologie van Goffman zijn de personeelsruimten te begrijpen als een back 
stagestage bij de front stage van de speelzaal, die zich voor de croupiers in veel opzichten laat ver-
gelijkenn met een toneel.7 Velen van hen vergelijken het werk daadwerkelijk met het optreden 
vann een acteur. 

Omm te beginnen kent het beroep uiterlijke voorschriften. Het uniform van de croupier is 
eenn smoking van Holland Casino. De zaalchef, die de leiding over de speelzaal heeft en te-
venss optreedt als gastheer voor de bezoekers, draagt een sjiek kostuum. De croupiers dienen 
err keurig verzorgd uit te zien, en altijd een vriendelijke glimlach paraat te hebben. In de speel-
zalenn zijn de handelingen, de lichaamshoudingen, de gezichtsuitdrukkingen en het stemge-
bruikk tot in details voorgeschreven. Het werk van croupiers is sterk geritualiseerd. Het openen 
vann een speeltafel verloopt via een vast ritueel, waarin de croupiers de dotatiekoffer met jetons 
naarr de tafel dragen en de inhoud tellen en opstellen. Na ieder fysiek contact met jetons maakt 
dee croupier met de handen een voor iedereen zichtbaar wasgebaar, opdat duidelijk is dat de 
croupierr niets achterhoudt; dat wordtt trouwens ook bemoeilijkt doordat de mouwen en de zak-
kenn van het smoking dichtgenaaid zijn. Op alle mogelijke spelsituaties is eindeloos geoefend. 
Gedurendee het spel mogen de croupiers nauwelijks afwijken van de voorgeschreven handelin-
genn en omgangsvormen. Bij het Frans Roulette mag de croupier de jetons alleen met het ra-
teauxx behandelen en niet met de hand verplaatsen. Exact voorgeschreven zijn bijvoorbeeld 
ookk de beweging van de cilinder en het werpen van de kogel. De croupier werpt de kogel van-
aff de plaats waar deze voor het laatst op een nummer gevallen is, tegen de draairichting van 
dee cilinder in; de kogel moet minimaal zeven omwentelingen maken en drie omwentelingen 

7.. E. Goffman, De dramaturgie van het dagelijks leven. Schijn en werkelijkheid in sociale interacties, Bijleveld, 

Utrecht,, 1980 [1959]. 
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voordatt deze valt roept de croupier 'niet meer plaatsen'. De croupiers concentreren zich op 
hunn werk en praten niet of nauwelijks met elkaar of met de gasten. Belevenissen wisselen zij 
onderlingg in de pauzes en in de kantine uit. 

Dee croupiers voeren de spelhandelingen ogenschijnlijk moeiteloos, vrijwel automatisch 
enn feilloos uit. Om dit te waarborgen voorziet de arbeidsorganisatie in een stringent en hiërar-
chischh toezicht. Bij het roulette oefent de tafelchef voortduren een direct toezicht op het werk 
vann de croupiers uit. Dit lijkt een eenvoudige taak, een indruk die wordt versterkt door de on-
deruitgezaktee en nonchalante lichaamshouding van de tafelchef, die op zijn 'troon' uittorent 
bovenn de speeltafel. De moeilijkheid van zijn taak schuilt erin om, ook als het druk is, voortdu-
rendd precies te weten wat de croupiers en spelers doen: 

Diee man zit daar zijn middagdutje te doen, zeggen sommigen. Maar aan de tafel speelt zich 
ontzettendd veel af. Je hebt de verantwoordelijkheid voor 2,5 tot 3,5 ton aan jetons. Je moet zor-
genn dat er goed uitbetaald wordt, dat er geen fraude gepleegd wordt of vreemde dingen gebeu-
ren.. Je volgt de spelers. Je moet voorkomen dat er een 'discussie' ontstaat, zo noemen wij dat. 
Ikk behoor te weten, of ik moet samen met de croupiers een reconstructie kunnen maken, om 
achteraff vast te stellen wie wat waar ingezet heeft (...). Je volgt ook de croupiers. Het werk is 
weliswaarr sterk routinematig, maar een foutje in de routine en het loopt uit de hand. Je moet 
alertt blijven en weten waar er problemen kunnen ontstaan (...) Als een soort regisseur in de TV-
studioo ben je bezig met de details terwijl je tegelijkertijd het totale beeld moet blijven zien. Daar 
moetjee ervaring voor hebben.8 

Bijj onreglementaire spelhandelingen maken de croupiers een scherp onderscheid tussen Vals 
spel'' en de 'vergissingen' die bij het roulette ook regelmatig voorkomen. Onervaren spelers 
blijkenn bij het Frans roulette bijvoorbeeld vaak niet meer precies te weten op welke nummers 
enn combinaties ze ingezet hebben. 'Je hebt snel genoeg in de gaten of een gast je belazert of 
wanneerr het onwetendheid is', zegt een croupier: 

Vaakk weet je na enige tijd ook precies wat je aan een gast hebt. Je weet 'die jongen is een lin-
kerd,, als hij bijvoorbeeld iets afgeeft of op het laatste moment bijzet'. Dan moet je heel goed 
luisteren.. Geeft hij bijvoorbeeld als opdracht '29 buren' dan kan het ook '9 buren' en '20 buren' 
zijn.. Zoiets overkomt je maar één keer (...) Zijn er met een bepaalde gast vaker meningsver-
schillenn dan wordt het nagekeken op de camera en vertelt de zaalchef zo iemand eens goed de 
waarheid.9 9 

Inn geval van onduidelijkheden voert de tafelchef overleg met de zaalchef die, in een 'discussie' 
overr de inzet of de uitbetaling, kan besluiten om de videoregistratie van het spel te raadplegen. 
Enkelee malen per week komt dit voor. De videobewaking dient dus niet alleen om fraude tegen 
tee gaan maar is ook ter ondersteuning van het geheugen der croupiers. Toen er in de casino's 
nogg geen videocamera's waren, waren de croupiers in geval van twijfel nog geheel afhankelijk 
vann de 'instructies' van de tafelchef en de zaalchef. De zekerheid van de beslissingen neemt 
doorr de videoregistratie toe en de nauwkeurigheid van het werk wordt erdoor vergroot. Een 
soortgelijkee perfectionering van het 'productieproces', door een technische controle-

8.. Interview tafelchef, oktober 1992. 
9.. Interview, croupier, oktober 1992. 
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mogelijkheidd op de achtergrond, introduceert Holland Casino in de jaren negentig ook bij het 
tellenn van de geldstroom aan de speeltafels. Tafelchefs en toezichthouders tellen met een 
elektronischee telmachine het geld dat vervolgens door een gleuf in de 'bunker* van de speel-
tafell verdwijnt. Deze soft count met het zogeheten Speltechnisch Informatie Systeem (SIS) 
wordtt de volgende dag vergeleken met de hard count in de telkamer. Bij de speelautomaten 
houdtt een volautomatisch DataCommunicatie-systeem (DaCom) de gehele muntenstroom 
nauwkeurigg bij. Afwijkingen tussen een verwachte en een werkelijke opbrengst vallen zo direct 
op.. Het principe van een ondersteunende controle op de achtergrond voert Holland Casino 
ookk in voor de 'kwaliteit van de dienstverlening'. Dit is niet zozeer gericht op het spel en het 
geldd alswel op de omgang met de gasten. Hiervoor wordt een zogeheten 'ServQual' onder-
zoekk opgezet, voor het eerst in 1993 in Holland Casino Nijmegen. 

Croupierss voeren hun taak zo uit in een strak keurslijf van rolvoorschiften en een 
nauwlettendd toezicht op de uitvoering hiervan. Ze zijn ook sterk gebonden aan plekken en tijd-
stippen.. Gedurende een dienst aan een speeltafel, die voor de zittende taken bij het Frans 
roulettee precies een uur en voor de staande taken bij het blackjack en het Amerikaans roulette 
preciess drie kwartier duurt, kunnen zij zich slechts in uitzonderlijke gevallen terugtrekken. De 
aflossingenn aan de speeltafels verlopen op de minuut nauwkeurig. Door het groepswerk aan 
dee tafels waar meerdere croupiers tegelijk werken en door de regelmatige aflossingen, en ei-
genlijkk door het gehele dienstrooster, zijn de croupiers sterk afhankelijk van elkaar en moeten 
zijj voor hun werk bijna blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. Te laat komen of ziek melden, 
omdatt je bijvoorbeeld voor een privégelegenheid geen vrijaf kunt krijgen, is niet alleen nadelig 
voorr Holland Casino maar betekent een aanslag op dit vertrouwen. Een collega moet jou dan 
onverwachtt vervangen. 

Tenn opzichte van de spelers bewaren de croupiers bewust een zekere afstand. Buiten 
hett casino zal een croupier een gast niet aanspreken. Omgekeerd zal een croupier zich binnen 
hett casino, om de schijn van een eventuele bevoordeling tegen te gaan, gedragen alsof deze 
eenn bekende van buiten het casino niet (her)kent. Croupiers concentreren zich op het spel, en 
hett contact met spelers verloopt vrijwel uitsluitend via het spel. De spelposities van de speler 
enn de croupier zijn bij Holland Casino vergaand verzelfstandigd. Met rechtstreekse interacties 
tussenn croupiers en spelers is Holland Casino zeer terughoudend, al is dit niet geheel uitge-
sloten. . 

Naa een tijd wordt het steeds leuker omdat je het spel beter onder controle krijgt. Je teert ook de 
gastenn een beetje kennen en je wordt wat vrijer aan tafel. In het begin houden ze je heel strak. 
Voorall op de cursus, dan mag je tussendoor niet een grapje maken. Maar in de praktijk wordt er 
heuss wel eens een grapje gemaakt. Dat leer je dus niet op de cursus, dat kun je ook niet leren. 
Hett komt op gevoel aan. Je moet ook niet meteen zo vrij doen. Want je kent die mensen niet en 
jee weet niet hoe ze zullen reageren. Als iemand duizenden guldens verloren heeft dan kun je 
tegenn hem geen grapje maken.10 

Hollandd Casino streeft zelfs naar een zekere 'informalisering' van de omgangsvormen tussen 
croupierss en spelers. Dit hangt samen met het streven naar een verbreding van het publiek en 
sluitt onder meer aan bij de versoepeling van de kledingvoorschriften. 

10.. Interview,  croupie r 22 jaar , oktobe r 1992. 
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Opp zaterdagavond op de blackjack vindt ik het leukst. Dan loopt het storm. Met publiek dat dan 
komtt weet er niet zoveel vanaf en dan kun je het gezellig maken. Die mensen bekijken je ook 
echtt als een croupier. Een gast die hier vaak komt ziet je gewoon als iemand die je geld afhan-
digg maakt. (...) De mensen die op vrijdag- of zaterdagavond komen, kijken echt watje allemaal 
kunt,, hoe je gooit, hoe je trekt, hoe snel dat gaat. Die hoor je daar met elkaar over fluisteren. Dat 
iss gewoon leuk. Dan maak je er ook een beetje een showtje van.11 

Dee popularisering is een belangrijk aandachtspunt bij de vormgeving van de bedrijfsstijl. Bin-
nenn Holland Casino lopen de meningen uiteen over de te trekken grenzen. Omdat het gepaste 
gedragg afhankelijk wordt van de situatie, het inzicht en de opvattingen van de medewerkers 
moetenn zij de afwegingen voortdurend zelf maken. Sommige croupiers geven de voorkeur aan 
meerr 'rust' in de speelzalen en een meer zakelijke verhouding met de gasten. Zij stellen zich 
tegenoverr het publiek minder soepel op. 

155 jaar geleden was een colbert met stropdas verplicht. Met een coltrui kwam je toen niet bin-
nen.. Dat geeft 'een bepaald iets' aan het casino. (...) Het 'air1 van een casino wordt niet alleen 
bepaaldd door het tapijt en het smoking van de croupier maar ook door hoe de gasten zich ge-
dragenn en hoe zij eruit zien. In de Duitse casino's [waar de kledingvoorschriften strenger zijn 
(SK)],, daar heerst veel meer een bepaalde 'rust'. Door de kledingvoorschriften maak je een se-
lectiee van het publiek.12 

Err bestaat één uitzondering op de regel dat de croupiers, hoe flexibel zij hierin ook mogen zijn, 
steedss afstand tot de spelers moeten bewaren: de fooienpot, in casinotermen 'de tronc'. 

9.2.39.2.3 De tronc 
Dee tronc heeft in meerdere opzichten een archaïsche uitzonderingspositie. Dit gebruik doet 
zowell afbreuk aan de verzelfstandiging van de onderneming als aan de verzelfstandiging van 
dee croupier. Het salaris van het 'speltechnisch personeel' wordt berekend aan de hand van 
zogehetenn 'troncpunten'. Het salaris is daardoor niet alleen afhankelijk van de onderhandelin-
genn met de werkgever maar ook van de fooien van het publiek. In zekere zin hebben de crou-
pierss binnen het bedrijf zo hun eigen onderneming. Dit betekent voor de croupiers onzekerheid 
overr het salaris. Maar in de praktijk levert dit geen risico op, omdat Holland Casino hen een 
vastt hoog basissalaris garandeert. De tronc zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat het salaris 
nogg hoger wordt. Bij de berekening van kansspelbelasting hoeft de tronc bovendien niet bij de 
spelopbrengstt van het casino opgeteld te worden. De rituele fooi houdt een dubbele beloning 
voorr de croupiers in, wier salaris immers ook uit de winst van de speelbank betaald wordt. 
Omdatt hun salaris gedeeltelijk afhankelijk is van de fooien van het publiek boeten de croupiers 
inn aan onafhankelijkheid ten opzichte van de spelers. 

Dee tronc stamt uit de begintijd van het roulette, toen croupiers nagenoeg volledig van 
dee vrijgevigheid van de spelers afhankelijk waren. Dit gebruik is hecht verweven met de Euro-
pesee roulettecultuur. Merci pour les employés is net zo'n rituele spreuk aan de speeltafels als 
FaitesFaites vos jeux en Rien ne va plus. Bij een door mij gevolgde uitleg van het spel aan een 

11.. Interview, croupier, oktober 1992. 
12.. Interview, croupier 41 jaar, oktober 1992. 
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groepjee nieuwe bezoekers in Holland Casino Nijmegen gaat de croupier uitgebreid in op het 
belangg van de tronc, 'want hieruit wordt het salaris van de croupier betaald' (hij suggereert dat 
ditt de enige bron voor het salaris is). Hierover vertelt hij verder dat de fooi bij de etiquette van 
hett roulette hoort en dat het dus eigenlijk niet netjes is om geen fooi te geven. Bij de uitbetaling 
houdtt de croupier vaak al rekening met de tip, bij de uitkering op een cheval bijvoorbeeld door 
all vast twee 'halve stukjes' bovenop het stapeltje te leggen, ledere croupier kent de handig-
heidjess om spelers min of meer subtiel op de gewoonte te wijzen om in ieder geval van de 
winstt op een enkelvoudig nummer, een zogeheten plein, eenmaal de inzet 'voor het personeel' 
tee bestemmen. Over de praktijk van de tronc vertelt een croupier 

Inn het openbaar zegt het bedrijf van 'u hoeft geen fooi te geven', maar zo werkt het in de praktijk 
natuurlijkk niet. Als je een gast aan tafel hebt die slecht tipt dan probeer je die een beetje 'op te 
leiden'.. Je schuift het stapeltje naar hem toe en je legt heel duidelijk uit hoeveel stukjes het pre-
ciess zijn. Maar als hij echt niet wil dan doe je soms andere dingen. Je betaalt hem bijvoorbeeld 
pass op het allerlaatst uit. En als een andere gast een fooi geeft dan wijs je daarmee naar die 
meneer,, dat je hem laat merken hoe het hoort. Of dat je een grote uitbetaling naar hem toe-
schuiftt en dan het stapeltje vlak voor zijn neus omduwt... De een is daar harder in dan de ander. 
Ikk doe het niet zo dat iemand met een rood hoofd aan tafel staat, maar dat gebeurt wel eens. 
Achteraff lachen we daar dan om in de kantine... Zulke dingen doe je ook omdat jij je tegenover 
collega'ss waar moet maken. Het is ook een beetje een sport.13 

Croupierss denken hier verschillend over 

Omm een fooi vragen wordt je op de eerste dag van de cursus al bijgebracht. Maar je mag er niet 
letterlijkk om vragen. Dus je herhaalt dan bijvoorbeeld de uitbetaling: 'alstublieft 35 stukjes'. Daar 
hebb ik wel eens moeite mee. Sommige mensen weten echt niet dat dat zo hoort en dan zit ik te 
zeurenn van 'alstublieft...' omdat het van hogerhand moet. (...) Bij mensen die heel vaak komen 
hebb ik er ook problemen mee (...) Dan heb ik zoiets van 'die mensen weten wel dat ze fooi 
moetenn geven, dan hoef ik dat niet meer te vragen als ze het een keer niet doen omdat ze in de 
minn staan'. Soms doe ik het gewoon niet. Dan kan de toezichthouder hoog of laag springen.14 

Inn de week dat ik in het casino observeer maak ik een incident mee dat de vanzelfsprekend-
heidd van de tronc op de werkvloer van het casino onderstreept. Een speler spreekt geëmotio-
neerdd de toezichthoudster van een tafel voor Amerikaans Roulette aan. Deze speler noemt het 
niett terecht dat Holland Casino van de spelers een fooi verwacht. Bij andere gokgelegenheden 
iss dat immers ook niet zo. Hij zegt onder meer dat als je bij de Golden Tens veel verliest dat je 
dann zelfs 10 procent van je inzet terug krijgt - een zogeheten 'katje' - en dat je daar ook gratis 
consumptiess krijgt. De speler windt zich op en als hij zich na enige tijd aan de bar vervoegt 
spreektt de zaalchef hem aan. De zaalchef legt uit dat het voor 'andere casino's geen kunst is 
omm iets weg te geven aangezien die bij het spel minder uitbetalen dan Holland Casino'. De 
spelerr blijft verongelijkt. Even later in de kantine vertelt de toezichthoudster mij dat de 'lastige 
gasff de dag ervoor op de Holland Casino Dag (die verderop nog ter sprake komt) is geweest 
enn toen al ruzie over de tronc maakte. Hij reageerde op geen enkele manier op subtiele aan-

13.. Interview,  croupie r 23 jaar, oktobe r 1992. 
14.. Interview,  croupie r 22 jaar, oktobe r 1992. 
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wijzingenn om een fooi te geven, en de toezichthoudster sprak hem hierop aan. Zij vroeg of de 
'service'' wellicht te wensen overliet en of 'meneer wel op de hoogte is van de gewoonte om bij 
winstt een stukje aan het personeel te geven'. Daarop ontstond een heftige discussie met de 
zaalchef,, maar toen al bleek deze gast nauwelijks voor rede vatbaar te zijn. Vandaag komt hij 
duss op de kwestie terug en zegt onder meer vanwege de ruzie over de tronc nauwelijks gesla-
penn te hebben. 

Dee troncopbrengst is aanzienlijk en bedraagt over 1995 landelijk 91,4 miljoen gulden ofwel 17 
procentt van de netto baten van Holland Casino.15 De verdeling van de fooienpot is binnen de 
ondernemingg een heet hangijzer dat aanleiding geeft tot gespannen verhoudingen. De tronc 
maaktt de hoge salarissen van het 'speltechnisch personeel' mogelijk - een ervaren croupier 
verdientt al snel 90 duizend gulden per jaar. De salariëring en daarmee de tronc vormt een 
tastbaarr en gevoelig punt van verschil tussen het speltechnisch en het niet-speltechnisch per-
soneel,, zoals de medewerkers op de administratie, voor de beveiliging, in de bar en in het 
restaurantt en ook in de automatenhal. Door het verschil in werkzaamheden, arbeidscultuur en 
arbeidsvoorwaardenn bestaat binnen Holland Casino tussen deze twee functiegroepen een 
duidelijkee scheidslijn. 

Dee sterke positie en hoge salariëring van het speltechnisch personeel valt te verklaren 
uitt de schaarste van dit beroep in de beginjaren van de NSECN, als veel personeel in het bui-
tenlandd moet worden geworven, uit de monopoliepositie, waardoor er geen concurrentie is, en 
uitt de afhankelijkheid van het casino van bekwame en betrouwbare croupiers. Ter verantwoor-
dingg van de salarissen wijzen de croupiers op hun unieke kennis en vaardigheden, de verant-
woordelijkheid,, de onregelmatige werktijden, de vereiste concentratie en stressbestendigheid, 
enn op hun onmisbaarheid, want zij 'brengen het geld binnen'. Deze machtspositie en de argu-
mentenn van croupiers laten zich in enige mate vergelijken met die van piloten van passagiers-
vliegtuigen. . 

Maarr de rituele fooi wordt in de loop van de tijdd minder vanzelfsprekend met de komst 
vann veel onervaren en 'kleine spelers', met de introductie van kansspelen waarbij deze ge-
woontee niet bestaat en met de opkomst van het Golden Ten. De voorkeursbehandeling van de 
croupierss wekt niet alleen onbegrip bij nieuwe spelers en gevoelens van onrechtvaardigheid bij 
dee collega's buiten de speelzalen, de bedrijfsleiding beschouwt dit gaandeweg als bedreigend 
voorr de continuïteit van de onderneming. Een croupier vreest de ondermijning van de machts-
positiee van de croupiers: 

ikk denk dat het werk van de speltechnici, van de mensen die direct contact hebben met gasten 
enn betrokken zijn bij het spel, dat die door de mensen van niet-speltechniek vaak ondergewaar-
deerdd worden. Die hebben ook de neiging om ons salaris als bovenmatig te beschouwen (...) Ik 
gelooff dat het vak van croupier, dat ik toch als een 'echt vak' beschouw, een beetje aan het de-
valuerenn is. Ik vrees dat we in de niet al te verre toekomst naar Amerikaanse toestanden gaan. 
Datt mensen in tijdelijke dienst aangenomen worden en dat het lopendebandwerk wordt. Dan is 
err nog maar een klein groepje dat vakmatig goed is (...). 

15.. Zie Hollan d Casino , Jaarverslag  1995, Hoofddorp . 
16.. Interview,  croupie r 42 jaar, oktobe r 1992. 
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Verhogingg van de productiviteit en de beheersing van de kosten worden een steeds belangrij-
kerr doelstelling van de onderneming, waardoor de hoge salarissen ter discussie komen te 
staan.177 Enerzijds stijgen de personeelslasten met de veroudering van het personeel. Ander-
zijdss maken de hoge kosten de onderneming kwetsbaar voor een eventueel krimpende markt 
enn voor concurrentie. In 1991 gaat de kogel door de kerk met het ingrijpende directievoorstel 
omm de lonen van het speltechnisch personeel met 20 tot 30 procent te verlagen.19 Maar dit 
voorstell ketst af op verzet van de croupiers en de vakbonden. De croupiers komen in actie, 
deponerenn demonstratief hun vlinderstrikje op de stoep van het hoofdkantoor in Hoofddorp en 
dreigenn zelfs met een werkstaking. De salarisstructuur wordt slechts marginaal gewijzigd.19 De 
lonenn van het speltechnisch personeel stijgen vanaf 1992 iets langzamer dan die van het ove-
rigerige personeel. 

9.33 Amateurism e 

9.3.. f Het profijtspel 
Dee illegale Golden Ten casino's zijn minder professioneel georganiseerd dan het Waalkadeca-
sino.. De verhoudingen tussen het personeel en de bedrijfsleiding en met het publiek zijn daar 
meerr amateuristisch. De scheiding tussen de functie van croupier aan de ene en de spelers en 
dee onderneming aan de andere kant is minder scherp. De voorschriften zijn dubbelzinnig en 
hett toezicht is minder nauwlettend. Wel moet worden gezegd dat de mate van professionaliteit 
binnenn de wereld van met name het Golden Ten sterk uiteen kan lopen en dat sommige on-
dernemingen,, zoals het eerder beschreven casino De Keyzer te Rosmalen (zie paragraaf 8.4), 
eenn tamelijk professionele opzet kenden. Maar de Golden Ten casino's die ik begin jaren ne-
gentigg in Nijmegen en omgeving bezoek maken een weinig professionele indruk. Deze casi-
no'ss verkeren dan in de nadagen van hun bestaan. Wellicht waren de organisatie en de be-
handelingg van de spelers in de hoogtijdagen, midden jaren tachtig, professioneler maar des-
tijdss al werd een gang van zaken normaal gevonden die Holland Casino zeker als ongeoor-
loofdd en fraudegevoelig van de hand wijst. Ik leid dit met name af uit de verhalen van John, de 
eerderr aangehaalde informant die gedurende de jaren tachtig als croupier in de casino's van 
Nijmegenn en omstreken werkte (zie paragraaf 8.2). Diverse bronnen voeden deze indruk ver-
der,, zoals journalistieke berichten, opmerkingen van spelers en het oordeel van geïnterviewde 
politie-agenten. . 

Hett is voor Golden Ten croupiers niet ongebruikelijk om zelf in andere casino's te gokken, iets 
watt voor de croupiers van Holland Casino strikt verboden is. 'Het waren allemaal wel een 
beetjee gokkers', zegt John over zijn voormalige collega's: 

Vroegerr gokte ik zelf ook veel. Ik heb veel geld verdiend maar ook veel vergokt (...) We deden 

17.. Het beleidsplan van Holland Casino voor de jaren negenti g gaat hierop in. In het Jaarverslag 1989 worden conti-
nuïteitt van de onderneming, de stijgende kosten en de werkgelegenheid omschreven als centrale uitdagingen voor 
dee jaren negentig. 
18.. 'Forse loondaling casino-personeel', De Telegraaf, 20 maartt 1991. 
19.. 'Loonsverhoging in casino ongelijk', de Volkskrant, 5 juni 1993. 
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datt voor de lol. Dan hadden we een paar biertjes op en dan gingen we de concurrent even 
pesten.. Als er bij ons croupiers van een anderr casino kwamen spelen dan was het van 'hé, op-
passen'.. Zij speelden bij ons en wij bij hen. Iedereen kende elkaar. We zagen elkaar ook bij de 
Ambassadeurr [een café in het centrum van Nijmegen (SK)]. 

Binnenn het casino worden spelers zeker niet gelijk behandeld en buiten het casino gaan de 
croupierss met sommige spelers familiair om. 'Hoe meer geld ze hadden hoe meer aandacht ze 
kregen',, zegt John: 'De vrouwen van rijke heren kregen veel aandacht. Die vonden ons zeer 
geschikt.. Die kwam je ook tegen in de Ambassadeur en dan dronk je samen een drankje.' 
Naarr aanleiding van de terughoudendheid over de omgang met klanten bij Holland Casino 
verteltt John dat diefstal door het personeel, onder meer via een zogeheten 'opzetje' met spe-
lers,, in de Golden Ten casino's regelmatig voorkwam: 

Inn de staatscasino's mag je geen contact met het publiek hebben. Dat is om diefstal te voorko-
men.. De croupier betaalt dan bijvoorbeeld meer uit aan zijn vriend en zij rekenen dat later in de 
kroegg dan onderling af. In de Golden Tens kwam dat natuurlijk regelmatig voor. De croupiers 
moestenn dat wel samen doen, want alleen ging dat niet. Ik heb daar ook aan meegedaan... En 
bijj het legen van de bunker haalden we er wat vanaf [van de opbrengst (SK)]. Als de bazen er 
niett waren nam iedereen dubbele gage. Waarom ook niet. Kijk, als de baas er niet was dan wist 
'iee wel dat 'ie bestolen werd. Logisch, dat is toch normaal. Daar konden ze niks tegen doen. Als 
jee dat met mate deed dan kon je dat een hele tijd volhouden. Maar als je te hebberig werd vloog 
jee eruit.20 

Ookk bij de behandeling van de spelers is het doel van de croupiers om hen zo snel mogelijk zo 
veell mogelijk geld afhandig te maken. 

Alss mensen voor de eerste keer binnenkomen dan let je op voor hoeveel ze gaan spelen. En je 
lett op wat ze in hun portemonnee hebben. Iemand die maar een klein beetje inzet is oninteres-
sant.. Je moest het hebben van mensen 'die veel uitzetten'. Maar die waren ook gevaarlijk, want 
diee konden ineens tien of twintig ruggen winnen. Je moest daarmee oppassen. Als iemand aan 
hett winnen was dan werd bijvoorbeeld de bouleur gewisseld. We probeerden van alles om hem 
dann te laten verliezen. (...) Het is natuurlijk gewoon een geluksspelletje, toch baalde je ontzet-
tendd [als je veel verloren had (SK)]. We hielden bij hoeveel de spelers verloren hadden, want we 
kregenn wat extra's van de winst.21 

Johnn vertelt dat vooral als de onderlinge concurrentie tussen de casino's toeneemt en de mar-
gess smaller worden iedere speler 'leeg' de deur uit moest. In sommige gevallen schuwden zij 
daarvoorr het oneerlijke spel niet. 

Ikk heb ook wel in casino's gewerkt waar ze met de ketel manipuleerden. Dat werkte heel goed. 
Dee spelers hadden niets door (...) De ketel kon je aan een kant met een pedaal een millimeterde 
omhoogg bewegen... Voor ons was dat wel zweten hoor. Je moest precies kijken wat iemand 
speeldee en je moest dan zorgen dat het balletje ergens anders kwam. Zo onopvallend moge-

20.. Interview, mei 1993. 
21.. Interview, mei 1993. 
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Dezee houding van croupiers, die het accent minder op het 'bankspel' (het gedeelte van de in-
legg voor de speelbank) en de dienstbaarheid aan de spelers en meer op het 'profijtsper ofwel 
hett 'potspel' (het gedeelte van de inleg waar de spelers onderling om spelen) en het spelver-
loopp leggen, doet denken aan het verschil in houding dat een zaalchef van Holland Casino mij 
beschrijftt tussen de bedrijfscultuur van Holland Casino en die van Engelse casino's. 

Voordatt zij bij de NSECN in dienst trad werkte deze zaalchef in de jaren zeventig in 
Londensee casino's. Volgens haar zouden de casino's er in Engeland nog steeds veel meer 
dann in Nederland op zijn gericht om de gasten zoveel mogelijk geld afhandig te maken. Dat 
probeertt men onder meer te bereiken door de speelsnelheid (en daarmee de pot) zo hoog 
mogelijkk op te voeren. Hier staat voor de spelers tegenover dat zij, door de concurrentie tussen 
dee casino's, in Engeland meer dan in Nederland worden verwend; eens per week bijvoorbeeld 
eenn gratis buffet en maandelijks een groot gala-feest. Dit heeft consequenties voor de salaris-
senn van de croupiers, die minder verdienen naarmate er meer aan de gasten wordt besteed. 
Dergelijkee verleidelijke attenties zijn in het Golden Ten circuit ook gebruikelijk. Hapjes en 
drankjess zijn daar doorgaans gratis, regelmatig zijn er gratis buffetten en af en toe optredens 
vann artiesten. 

Hett spanningsveld tussen het bankspel en het potspel komt duidelijk naar voren in een 
studiee van de socioloog David Oldman over het roulette in een Brits casino aan het begin van 
dee jaren zeventig.23 Voor zijn onderzoek werkt hij lange tijd zelf als croupier. Oldman benadrukt 
hett onderscheid tussen dee ratio van het spel en die van de speler. Deze ratio's vallen lang niet 
altijdd samen. 

Whilstt the theory that formulates the game is drawn from mathematics (...), the theories that give 
thee players ways of, and reasons for, playing are diverse and dependent upon the context of 
play,, the players' location in a wider social structure, the social organization surrounding the 
play,, and so on.24 

Vanuitt dit onderscheid verheldert Oldman een opvallende paradox bij het roulette, namelijk dat 
terwijll dit spel als kansspel is opgezet sommige spelers het spel spelen alsof het behendigheid 
vereist.. Dit levert een problematiek op omgekeerd aan die van het Golden Ten, waar een be-
hendigheidsspell als kansspel wordt gespeeld. Dit onderstreept nog eens een centrale ruimte-
lijkee problematiek van dit boek: de betekenis van het spel op een bepaald integratieniveau kan 
opp een hoger niveau worden veranderd en zelfs worden ondergraven. Zo bleek eerder in dit 
boekk al de betekenis van het casino op achtereenvolgens het niveau van de stad en van het 
gebouww min of meer los te staan van de gang van zaken in het casino. Evenzeer kan voor de 
spelerr het spel aan de speeltafel verschillen van de betekenis die het casinobezoek in het da-
gelijkss leven heeft.25 In het casino kan de speler zich overgeven aan het spel zoals een bios-

22.. Interview,  mei 1993. 
23.. D. Oldman , 'Chanc e and skill : A stud y of roulette' , Sociology,  Vol.8, no.3,1974.407-426 . 
24.. Oldman (1974)412. 
25.. Zie voor een analys e van de betekenisse n die het spel in de contex t van het dagelijk s leven in kan nemen mijn 
eerder ee studi e van het bingospe l (S. Kingma , Vroeger  gingen  alleen  de mannen  op stap.  Het bingocircuit  (..,), Land-
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coopbezoekerr op kan gaan in een film, om zich buiten op straat te realiseren dat het een 
schijnwereldd betrof. 

Dee suggestie dat zij ondanks de wetenschap van het tegendeel invloed op het spelre-
sultaatt uit kunnen oefenen is verweven met de roulettecultuur. Oldman stelt dat twee gedach-
tenn deze suggestie kunnen voeden: a) in een serie reeds gevallen nummers zijn daadwerkelijk 
patronenn te herkennen; b) de bouleur is in enige mate in staat om invloed op de kogel uit te 
oefenen.. Wanneer spelers een van deze of beide stellingen, terecht of ten onrechte, onder-
schrijvenn kan het kansspel voor hen daadwerkelijk de betekenis van een krachtmeting met de 
croupierr krijgen. De speler handelt dan (a) naar het patroon dat hij of zij ontdekt meent te heb-
benn en/of probeert (b) om de croupier te slim af te zijn, bijvoorbeeld door pas op het laatste 
momentt in te zetten. De suggestie dat het patroon van gevallen nummers van belang is voor 
hett bepalen van de inzet wordt duidelijk ook binnen de Nederlandse roulettecultuur onder-
steund.. Bij Holland Casino geeft bij iedere speeltafel een elektronisch scorebord de laatste 
twintigg gevallen nummers weer. Golden Ten casino's stellen voorgedrukte kaartjes ter be-
schikkingg waar spelers de gevallen nummers zelf op bij kunnen houden. 

Datt de croupier de uitkomst kan beïnvloeden is een gedachte waar het casino even-
eenss zelf voeding aan kan geven, al gebeurt dit minder opvallend en minder direct dan bij de 
nummerreeksen.. Oldman noemt drie manieren waarop het casino de indruk van beïnvloeding 
doorr de croupier bedoeld of onbedoeld kan vestigen. Ten eerste kan de mate van winst en 
verliess aan een speeltafel worden opgevat als een indicatie voor de vakbekwaamheid van een 
croupier.. Ten tweede kan de croupier tegenover de spelers een superieure houding aanne-
men,, bijvoorbeeld met commentaar op de inzetten van de spelers. En ten derde kan het casi-
noo in geval van aanhoudend verlies aan een speeltafel besluiten om de bouleur te vervangen. 
Terwijll ik in het Golden Ten circuit uitingen van alle drie deze strategieën meer dan eens 
waarneem,, en de (mogelijke) beïnvloeding van het spel door croupiers daar ook een serieus 
onderwerpp van gesprek is, gaat Holland Casino deze suggestie expliciet tegen. Holland Casi-
noo vat uitsluitend de vaardigheid in het spel en de dienstbaarheid aan de spelers, en niet het 
financiëlee resultaat van een speeltafel, op als indicatie voor de vakbekwaamheid van een 
croupierr - de tronc vormt zoals gezegd de uitzondering op deze regel. Een grote winst voor 
eenn speler en dus een verlies voor het casino ziet de directie daar eerder als een soort 'recla-
me'' dan als een falen der croupiers. In het circuit van Golden Ten casino's daarentegen zijn 
handigheidjess bekend om de baan van de kogel te beïnvloeden, zoals het bevochtigen van de 
kogell of de schaal met olie, stellen croupiers zich soms uitdagend op tegenover spelers, wor-
denn croupiers wel degelijk aangesproken op het financiële resultaat van hun speeltafel en is 
hett soms gebruikelijk om croupiers te wisselen wanneer een tafel verlies oplevert. Naarmate 
hunn gedrag meer afhankelijk is van het spelverioop identificeren croupiers zich meer met het 
potspell en de positie van de speler dan met het bankspel en de positie van de spelleider. Zij 
gevenn daarmee uiting aan een minder professionele werkopvatting. 

bouwuniversitei tt  Wageningen , 1988). Zie voor een meer theoretisch e verhandelin g hierover : S. Kingma , 'De legiti -
mitei tt  van het kienen en bing o of de smaak van de noodzaak' , in: Fragmenten  van vermaak  (D. Kalb , S. Kingma , 
Edition ss Rodopi , 1991, 125-153). In de onderhavig e studi e staat , voor alle duidelijkheid , niet de betekeni s van het 
spell  in het dagelijk s leven van speler s maar de betekeni s van het spel in verschillend e organisatorisch e contexte n 
centraal . . 
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9.3.29.3.2 Derby-roulette 
Dee verschillen in de mate van professionaliteit tussen Holland Casino en Golden Ten casino's 
neemm ik waar bij diverse Golden Ten casino's in Nijmegen en omgeving en omschrijf ik hier 
naderr voor casino Charlemagne te Malden, gelegen vlak over de gemeentegrens van Nijme-
gen.. Mijn beeld over het beperkte professionalisme van dit casino is enigszins overtrokken 
aangezienn ik dit casino pas beter leer kennen in de nadagen van het bestaan. 

Naa de aankondiging in maart 1991 van het OM, dat het Golden Ten in het arrondisse-
mentt Arnhem actief zal worden vervolgd, sluit casino Charlemagne in eerste instantie de deur 
(ziee paragraaf 8.3). Het is het enige casino in de streek dat vervolgens weer opengaat en 
nieuwee varianten van behendigheidsroulette probeert te exploiteren. Eerst probeert men het 
enigee tijd met Banco-la-neuf en later met Derby-roulette. Met dit laatste spel speel ik in sep-
temberr 1991 enkele keren mee. Het Derby-roulette, dat van oudere datum is en in 1978 al 
doorr de behendigheidsexpert Wagenaar werd getest, heeft nog duidelijker een behendig-
heidskarakterr dan het Golden Ten. Bovendien is bij het Derby-roulette het onderscheid tussen 
dee posities van speler en spelleider minder scherp. Spelers kunnen zelf optreden als bank-
houder,, zodat spelers de leiding over het spel als het ware gedeeltelijk overnemen. Het casino 
krijgtt dan het karakter van een clubhuis dat aan de bezoekers de gelegenheid geeft om onder-
lingg te gokken. 

Derby-roulette,, zoals dat in casino Charlemagne wordt gespeeld, verschilt van Golden 
Tenn en van Frans roulette doordat niet de croupier maar de spelers het balletje werpen, door-
datt er bovendien twee balletjes zijn, schuimrubberen balletjes ter grootte van een tafeltennis-
bal,, en doordat er geen nummertableau is waar de spelers fiches op inzetten. De ketel lijkt wel 
sterkk op die van het Golden Ten. Bij het Derby-roulette spelen de spelers tegen elkaar. Een 
vann hen treedt op als bankhouder. De houder van de bank bepaalt de maximale hoogte van de 
inzet,, minimaal tien gulden, en wie met het werpen van de balletjes begint. De balletjes worden 
naa elkaar geworpen. De bankhouder gooit in ieder geval, en een der tegenspelers gooit na-
menss de rest van de deelnemers. Deze variant van roulette heet waarschijnlijk 'Derby' vanwe-
gee de nadruk op deze tweestrijd. De werper bij wie de som van de twee nummers het dichtst 
bijj de 20 ligt wint. Is de som hoger dan 20 dan worden 10 punten afgetrokken. Ligt de som bo-
venn de 30 dan worden 20 punten afgetrokken. Er kan ook 'solo' worden gespeeld. Dan is er 
geenn bankhouder. De spelers storten ieder eenzelfde bedrag in de pot. ledere speler gooit een 
keerr en degene die het hoogst gooit wint. De croupier neemt bij het Derby-roulette een be-
scheidenn positie in die lijkt op die van de regelgever. De croupier ziet toe op een ordelijk spel-
veiioop.. Hij beheert tevens de inzetten, die hij voor zich op tafel bijhoudt op een vakje dat cor-
respondeertt met de nummers van de spelers rond de tafel. Het casino heft voor deze diensten 
eenn soort 'belasting', voor iedere spelronde 5 procent van de inleg; wordt err solo gespeeld dan 
bedraagtt het aandeel van het casino 10 procent. Derby-roulette vormt door het optellen van de 
gevallenn nummers en door de tweestrijd tussen de spelers en de bank eigenlijk een combina-
tiee tussen roulette en blackjack. In plaats van speelkaarten bepalen balletjes de uitkomst. 

Dee openlijke tweestrijd om de pot tussen de bankhouder en de overige spelers, alsme-
dee de marginale positie van de croupier, worden al direct duidelijk op de eerste avond dat ik 
hett Derby-roulette leer kennen. 

Rondd half acht speelt er op deze woensdagavond nog niemand. Bob, de beheerder van het ca-
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sinoo en keurig in smoking, legt het Derby-roulette aan mij uit. Rond een uur of acht komen twee 
Turksee mannen van rond de veertig het casino binnen. Eén van hen wil wel spelen. We spelen 
eenn paar ronden onder leiding van Bob. Daarna neemt een slordig geklede en tamelijk arro-
gantee croupier met een wilde haardos de leiding over. De Turkse speler beklaagt zich bij hem 
overr het feit dat het casino 10 en geen 5 procent van de inleg inhoudt. De croupier reageert ge-
ïrriteerdd en snauwt: 'ik hoef jou toch niet nog eens uit te leggen hoe het spel werkt?' Hij dreigt 
Bobb erbij te zullen halen. Mijn tegenspeler dringt er bij mij almaar op aan om meer dan het mi-
nimalee tientje in te zetten, wat ik afwijs. Een schuchtere studentikoze jongen van achter in de 
twintig,, en etnisch gesproken van Hollandse komaf, schuift aan. Vriendelijk biedt hij mij een si-
garett aan. Samen spelen we enkele ronden tegen de Turk, die keer op keer verliest en op een 
gegevenn moment de bank niet meer wil houden. Het spel ligt acuut dood. Op de stoel van de 
croupierr neemt Tsjeng, een nette en goedlachse croupier met Aziatische trekken, de taak van 
zijnn chagrijnige collega over. Hij vertelt onder meer dat de avond ervoor een Turkse cafetaria-
houderr meer dan 7000 gulden verloren heeft. Misschien is het wel dezelfde Turk die enkele mi-
nutenn later luidruchtig binnenkomt en voor enkele kennissen broodjes hamburger meebrengt. 
Hijj vertoont macho gedrag en zal het komende uur het spel domineren. Er schuiven nog meer 
mensenn aan. We spelen nu met z'n zessen. De machoturk neemt natuurlijk de bank voor zijn 
rekening.. Hij vindt dat wij wel wat meer dan een tientje in mogen zetten. Ongeduldig roept hij 
'Bankk vrij!', wat wil zeggen dat er wat hem betreft geen limiet aan de inzet is. Om dit te onder-
strepenn zwaait hij met een stapeltje biljetten van 100 gulden. Geen van de medespelers gaat op 
dee uitnodiging in. Geïrriteerd werpt hij het eerste balletje in de bak. Het stuitert er prompt uit. Na 
enkelee ronden kan hij zich niet langer inhouden en voegt ons toe 'tientje!, tientje!... gaan jullie 
tochh naar een friettent of thuis spelen met je tientje!'. Hoofdschuddend en met een wegwerpge-
baarr in onze richting verlaat hij de tafel en neemt, na bij de croupier eerst 25 gulden te wisselen, 
mokkendd plaats achter een van de twee gokkasten. Het spel valt weer dood en wij kijken elkaar 
vragendd aan: wie neemt de bank over? De student wil wel, zij het aarzelend: Als wij maar niet 
meerr dan een tientje inzetten. 

Dann schuift een goedmoedige kalende Hollander aan. Met zijn vaalgrijs en gekreukt 
colbertjasje,, dikke buik en een sigarenpeuk in de mond noem ik hem 'de handelaar1. Bankbil-
jettenn puilen uit het borstzakje van zijn morsige overhemd. De handelaar neemt de bank van de 
studentt over. We spelen nu met z'n achten tegen de bank die dus iedere ronde voor minimaal 
800 gulden speelt. Door het verschijnen van de handelaar raakt de machoturk weer in het rou-
lettespell geïnteresseerd. Met de handelaar gaat hij een soort krachtmeting aan. Hij wil steeds 
hogerr inzetten. De overige spelers dreigen buiten spel te geraken. De handelaar wil namelijk 
voorr maximaal 150 gulden per ronde spelen. Als de machoturk alleen al 100 gulden inzet dan 
kunnenn dus nog maar vijf spelers voor een tientje meespelen. Hoewel de handelaar vaker wint 
dann verliest houdt hij het na enkele ronden voor gezien. Geen van ons, de 'voorzichtige spelers', 
peinstt erover om de bank over te nemen. De machoturk eist de bankpositie ook niet direct op. 
Hett spel valt wederom stil. Tot mijn verrassing neemt Tsjeng, de croupier, nu de rol van bank-
houderr op zich. De 'arrogante bal' wordt croupier. Het is niet duidelijk of Tsjeng voor eigen re-
keningg of voor het casino speelt. Waarschijnlijk speelt hij voor het casino aangezien Bob op de 
verhoogdee stoel van de tafelchef plaatsneemt om toezicht op het spel te gaan houden, vooral 
opp Tsjeng vermoedelijk, ledere ronde staat nu voor zeker 300 gulden op het spel; de machoturk 
enn de handelaar zetten ieder steeds meer dan 100 gulden in. Aanvankelijk wint Tsjeng, maar 
alss hij een paar keer achtereen flink verliest stopt hij, onder luid protest van de machoturk. De 
machoturkk neemt de bank over. Dwangmatig wil hij de pot alweer verhogen. 'Bank vrij!' roept hij 
all snel. De croupier steunt hem en moedigt de spelers gelijk een koopman op de markt aan: 
'eenn tientje van nummer drie, nog 75 gulden graag! Vijftien van nummer vier, nog iemand voor 
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600 gulden? Kom op mensen, ik zie een geeltje bij die meneer daar zet maar in! De kansen zijn 
voorr u. Nog een tientje... dank u wel mevrouw. De vaart komt erin. En maar liefst 35 gulden van 
meneer.... eenmaal, andermaal... we gaan spelen.' We lachen.26 

Naastt een minder scherpe grens en de overlap tussen de posities van de spelers en de crou-
pierss komt een minder professionele bedrijfsvoering bij Golden Ten casino's tot uiting in minder 
verr doorgevoerde ruimtelijke en temporele scheidingen van spelfuncties, zoals tussen de bin-
nen-- en buitenruimte van het casino, tussen de personeelsruimte en de speelruimte of tussen 
dee opening en sluiting van speeltafels of van het gehele casino. En de taken van het personeel 
zijnn vaak minder specialistisch. Al naar gelang de situatie zetten medewerkers zich in als re-
ceptionist,, geldwisselaar, barhouder, croupier of bewaker. 

Aann het gebouw van casino Charlemagne, een oud hotel, valt moeilijk te zien dat het 
eenn casino is. Het gebouw is verwaarloosd. In september 1991 bladdert de verf van de kozij-
nenn af en door het grind van de parkeerplaats groeit gras. De paar keer dat ik er kom kan ik zo 
naarr binnenlopen, niemand die mij bij de deur tegenhoudt of ontvangt. Een videocamera be-
waaktt de entree,, maar niemand kijkt naar de monitor die staat opgesteld in het zijkamertje na-
bijj de ingang. In de gang staat een kapstok die nauwelijks wordt gebruikt. Vrijwel alle bezoe-
kerss houden hun jas aan, of hangen die wanneer ze aan een speeltafel plaatsnemen over hun 
stoel.. Vanuit de gang sta je zo in de speelzaal van het casino, want om de in en uitloop te ver-
gemakkelijkenn is de binnendeur tussen de gang en de speelruimte uit de sponningen verwij-
derd. . 

Voorr acht uur 's-avonds zijn er nauwelijks klanten. Een enkeling speelt op een gokkast 
off speelt een potje snooker met een croupier. Bij binnenkomst begroeten de aanwezigen ie-
mandd die ze niet goed kennen nauwelijks. Ze doen ongeïnteresseerd, zowel dee croupier als de 
eventuelee klanten. Rond kwart over acht betreden bijvoorbeeld twee heren het casino, het lij-
kenn de eerste serieuze gasten van die avond. Ze kijken rond en vragen zich hardop af of het 
casinoo 'gesloten is'. Pas dan legt de croupier, die op het versleten bankje van het zitje nabij de 
ingangg van de zaal zit, het tijdschrift waar hij in bladert neer en vraagt verveelt 'of de heren 
willenn spelen'. Langzaam komt hij overeind en treft met tegenzin voorbereidingen om de 
speeltafell te openen. 'Doe je ook mee?', vraagt hij mij in het voorbijgaan. Hij kijkt mij nauwelijks 
aann en wacht het antwoord niet af. Ik zit aan de bar. Daar lees ik een soort pamflet met op de 
linkerr bladzijde een kopie van een berichtje uit het weekblad Aktueel, met als titel 'Behendig of 
gewoonn handig'. Het bericht wil dat justitie machteloos staat tegenover het Derby-roulette dat 
dann in Nijverdal en Enschede kan worden gespeeld. Op de rechter bladzijde van het pamflet 
wordtt casino Charlemagne aangeprezen, met in grote letters: DERBY ROULETTE NU OOK IN 
CHARLEMAGNE!! Aan de bar heb ik net een kopje koffie gedronken dat ik eerder van dezelfde 
croupierr kreeg. Hij neemt voorlopig alle zaken in het casino waar. Vanaf mijn plek aan de bar 
ziee ik bij een eerder bezoek hoe medewerkers zich wel degelijk sociaal kunnen gedragen. Met 
eenn bekende die binnenvalt, niet eens om te spelen lijkt het, voeren zij een levendig gesprek 
enn spelen zij geanimeerd een potje snooker. Met zo'n bevriende klant gaan zij zelfs familiair 
om.. Het onderling gepraat neemt hen zodanig in beslag dat zij de overige aanwezigen lijken te 
vergeten. . 

26.. Observatie  Derby-roulette , septembe r 1991. 
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Dezee tegenstrijdigheid en de ongeïnteresseerde houding jegens klanten lijkt samen te 
hangenn met het feit dat de croupiers het voorste gedeelte van de speelzaal ten dele voor zich-
zelff gebruiken en dus niet uitsluitend voor klanten bestemd is. In deze ruimte, direct na de en-
tree,, hebben zij een zitje met een bankje en een salontafeltje en daar bevinden zich ook de bar 
enn een snookertafel. Hoewel zij achterin het casino eveneens een eigen verblijf schijnen te 
hebben,, waar zij zich verkleden en af en toe terugtrekken, gebruiken zij het voorste deel van 
dee speelzaal als een soort kantine, in ieder geval het gedeelte tot aan het tafeltje dat ergens 
halverwegee de ruimte dienst doet als kassa. Tot deze 'personeelsruimte' moet ook het ver-
trekjee bij de ingang met de monitor van de bewakingsvideo worden gerekend. Dit vertrekje is 
tevenss uitgerust met een zitbank en een televisietoestel. Op een avond dat er een voetbalwed-
strijdd op de televisie is kijken enkele gasten af en toe mee. Het geluid van de televisie klinkt 
doorr tot aan de speeltafel. Dit tussengebied voor spelers en croupiers lijkt sinds de sluiting van 
hett Golden Ten te zijn uitgebreid. Ten tijde van het Golden Ten, zoals ik dat in dit casino met 
namee in januari 1990 nog zie, is de actieve speelruimte aanzienlijk groter, evenals de belang-
stellingg van het publiek. Verspreid over de zaal staan dan drie Golden Ten schalen met zes 
speeltafels.. Nu staat alleen achteraan in het vertrek nog de tafel met het Derby-roulette. In het 
tussengebiedd beluister ik dat de croupiers hier onderling ervaringen uitwisselen, overleggen 
overr de taakverdeling en over het menu dat ze bij een Chinees restaurant zullen bestellen. 
Croupierss rusten hier vaak ook even uit van het werk aan de speeltafel. Bob, die optreedt als 
beheerderr van het casino gaat doorgaans gekleed in smoking, maar ik signaleer hem hier ook 
eenn keer in overhemd en spijkerbroek. Even later betreedt hij de speelzaal opnieuw in smo-
king. . 

Tenn opzichte van het Waalkadecasino is casino Charlemagne amateuristisch, zeker 
tenn tijde van het Derby-roulette. Maar het gaat om graduele verschillen en mengvormen, ook al 
lijkenn de verschillen soms groot. In vergelijking met bijvoorbeeld het verenigingsleven of het 
bingocircuitt is casino Charlemagne juist professionalistisch. Charlemagne streeft wel degelijk 
hett ideaal na van een bedrijfsmatige kansspelorganisatie. Dit ideaal valt voor dit casino, door 
dee ongunstige marktpositie en het overheidsbeleid, alleen veel moeilijker te bereiken dan voor 
Hollandd Casino. 

9.44 Beheersing 

Dee organisatie van het bankspel betekent voor de spelers dat zij een kleinere kans hebben om 
bijj het spel te winnen dan het casino. De relatief grote kans op verlies maakt dat het voor spe-
lerss verstandig lijkt om niet te gokken in de verwachting geld te zullen winnen, maar om het 
casinoo voor hun vermaak te bezoeken. Het plezierspel vormt dus een logisch complement van 
hett bankspel. Dit wil echter niet zonder meer zeggen dat spelers zich als vanzelf op het ver-
maakk toe zullen leggen. Op welke manier bevordert en beheerst het casino het plezierspel? 
Mett deze vraag verleg ik het accent van de intenties van croupiers bij het bankspel, zoals die 
naarr voren zijn gebracht in de vergelijking tussen het legale en illegale casino, naar de gevol-
genn van het bankspel voor de vormgeving van het speelgedrag door Holland Casino (zie figuur 
1.1). 1.1). 

Inn Discipline, toezicht en straf (1979) omschrijft Michel Foucault 'disciplinering' bondig 
alss 'de methoden die de verrichtingen van het lichaam aan een minutieuze controle onderwer-
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pen,pen, en die een constante beheersing waarborgen van zijn krachten door ze gehoorzaam en 
bruikbaarr te maken'.27 Foucault doelt op een specifiek stelsel van moderne beheersingsme-
thodenn en technieken. Hij wijst op de opsplitsing van een activiteit in afzonderlijke handelingen, 
opp de systematiek van deze handelingen en op de voortdurende en hiërarchische controle op 
hett verloop van activiteiten. Bij dit begrip van discipline gaat de aandacht minstens zoveel uit 
naarr het detail, de werking en het proces als naar het geheel, de uitingen en het resultaat van 
activiteiten.. Bij de uitwerking van zijn theorie schenkt Foucault veel aandacht aan de opdeling 
vann tijd en ruimte, aan de organisatie van het toezicht hierop, onder meer aan de hand van het 
modell van het panopticum, en aan het aanleren en afdwingen van regels en vaardigheden. 

Foucaultt ontleent talloze voorbeelden aan het leger, het onderwijs, de gezondheids-
zorgg en vooral de gevangenis. De door hem omschreven disciplineringsmethoden zijn echter 
evenzeerr van toepassing op het ontwerp en de gang van zaken in speelgelegenheden. Op 
hogeree organisatieniveau's sluit dit ontwerp weer aan bij het kansspelbestel als geheel en bij 
dee planologie van de stedelijke ruimte. Binnen deze sociale netwerken wordt, zoals ik in dit 
boekk heb laten zien, het commerciële spel mogelijk gemaakt. 

Maarr de beheersing van het speelgedrag is niet in iedere situatie even sterk. Grofweg 
vierr verschillende situaties zijn te onderscheiden (zie figuur 9.1)™ Deze indeling is gebaseerd 
opp de mate waarin een specialistisch toezicht wordt uitgeoefend op het speelgedrag, en op de 
matee waarin het kansspel tussen en binnen gelegenheden van de omgeving afgescheiden is, 
vann een bepaald publiek of van alternatieve activiteiten. Het casino valt op grond van deze 
tweee beheersingsstrategieën bij uitstek te typeren als een beheerste gokgelegenheid. Afge-
metenn naar deze beheersing onderscheidt het casino zich van andere gokgelegenheden, zo-
alss die eerder zijn besproken (zie paragraaf 5.5.2). Zo onderscheidt de gespecialiseerde ruimte 
vann het casino zich van illegale gokgelegenheden die zich in verborgen ruimtes aan het (over-
heidstoezichtt onttrekken, van het bingo dat overwegend in informele ruimtes wordt georgani-
seerd,, en van de speelautomaten die in de horeca-sector in gemengde ruimtes staan opge-
steld,, waarbij weer een onderscheid kan worden gemaakt tussen laag- en hoogdrempelige 
gelegenheden. . 

Inn Foucaults begrip van discipline staan niet zozeer de beperkingen op het speelge-
dragg alswel de effecten van deze beperkingen centraal. De discipline is gericht op de instelling 
vann een speelnorm en maakt de ontplooiing van het kansspel en van de speler mogelijk. Hoe-
well disciplinering vaak is geassocieerd met de negatieve methoden van bestraffen en beper-
ken,, en ook Foucault hier het accent op legt, kunnen positieve methoden van belonen en toe-
staann als even wezenlijk worden opgevat. Het casino moet zelfs, heel anders dan corrigerende 
institutenn als een gevangenis of kliniek, in de eerste plaats worden begrepen als een belonen-
dede instelling. Deze consumptieve uitgaansgelegenheid motiveert en stuurt het gedrag met een 
aaneenschakelingg van meer en minder subtiele beloningen. Het mes van de discipline snijdt 
daarbijj aan twee kanten: met de beschikbaarheid van het spel neemt tegelijk de inschikke-
lijkheidd van de speler toe. 

27.. M. Foucault, Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenis, Historische uitgeverij Groningen, 
1989,1911 [1975]. 
288 Zie S. Kingma, The Gaming Complex, Pleasure and Addiction,' in: P. Sulkunen e.o (eds), Constructing the New 
ConsumerConsumer Society, Macmillan, London, 1997,173-195. 
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FiguurFiguur 9.1: Typologie voorde tijd-ruimtelijke beheersing van speelgelegenheden. 

Inn de context van de consumptiemaatschappij geeft de beloning van het casino, en 
meerr in het algemeen die van consumptieve voorzieningen, een specifieke inhoud aan de al-
gemenee beloning voor de arbeid. Het wezenlijke verschil tussen de beloningsstructuren van de 
consumptiee aan de ene en die van de arbeid aan de andere kant schuilt niet alleen in het re-
sultaat,, dat bij de productie positief en bij de consumptie negatief is, maar ook in het proces. 
Terwijll de beloning voor de arbeid berust op een overkoepelende afspraak over het gehele ar-
beidsproces,, is het casino opgebouwd uit een reeks van specifieke beloningen voor afzonder-
lijkee spelhandelingen; de kansverdeling van de spelen geeft hier structuur aan. De beloning 
vann het casino bestaat niet zozeer uit financiële opbrengsten alswel uit 'plezierervaringen', die 
dee spelers in ruil voor de betaling, het verlies dat zij over het algemeen leiden, ontvangen. En 
hieropp is de discipline van het casino gericht: op de optimalisering van het plezier. 

Omdatt het medium van de beloning, het speelgoed bestaande uit chips en jetons, in 
hett casino weinig verschilt van het geld dat verdiend kan worden met de arbeid, en daar bo-
vendienn bijna direct inwisselbaar voor is, stelt het casino hoge eisen aan de discipline. Deze 
gelijkeniss kan zowel de aantrekkelijkheid van het casino verklaren als de noodzaak om een 
striktt onderscheid aan te brengen tussen de gebruikswaarde van het geld als speelgoed bin-
nenn het casino en de ruilwaarde die het geld daarbuiten vertegenwoordigt. En deze omstan-
digheidd is tegelijkertijd van toepassing op de croupier en op de casinoconsument. De organi-
satiee van het vermaak in het casino heeft door de gedisciplieerde omgeving een fabrieksmatig 
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karakter.. Het is een gebouw waar consumenten bijeen worden gebracht om op een effectieve 
enn efficiënte manier hun geld uit te geven. Daarbij is sprake van een zekere 'arbeidsverdeling', 
wantt niet iedereen speelt hetzelfde spel en niet iedereen speelt voortdurend mee. Met het ca-
sinoo is het spel gedurende langere tijd en op voorspelbare tijdstippen beschikbaar. Voor de 
economiee functioneert het casino als een soort omgekeerde 'lopende band'. Zoals arbeiders in 
eenn fabriek werken om geld te verdienen, zo vermaken consumenten zich in een casino met 
hett uitgeven van geld. 

Dee volgende analyse van het plezierspel is opgebouwd rond de 'opvoedende' strategie 
vann de beeldvorming, de inrichting van de speelruimte en de uitoefening van het toezicht. 

9.55 Het plezierspe l 

9.5.19.5.1 Beeldvorming 
Dee vorming van de casinoconsument beperkt zich voor Holland Casino niet tot het casinoge-
bouww en het casinobezoek, maar strekt zich uit tot de hele samenleving en gaat aan het be-
zoekk vooraf. De wettelijke inkadering beoogt bijvoorbeeld een gematigd en plezierig gebruik 
vann het casino (zie paragraaf 5.3.2). Holland Casino probeert in het verlengde hiervan de 
beeldvormingg van het casino te beïnvloeden. In reclames en bij de voorlichting aan de pers 
zoektt Holland Casino de publiciteit doelbewust. In de beeldvorming neemt Holland Casino af-
standd van de instrumentele kant van het gokken en benadrukt zij het speelplezier en het casi-
noo als een stijlvolle uitgaansgelegenheid. De 'eufemisering' van het gokken gaat nergens zo 
verr als hier. 

Inn de reclames ligt het accent op de symbolische dimensie van het casinobezoek. De 
slagzinn In Holland Casino kom je ogen tekort reduceert het bezoek letterlijk tot een visuele er-
varing.. Deze slagzin komt uit de reclamecampagne die vanaf 1989 de introductie van de uni-
formee huisstijl ondersteunt. In iedere reclame onderstreept Holland Casino de wettige status 
enn de restrictieve toegangsvoorwaarden. Reclame voor casino's is maatschappelijk omstreden 
enn is, op aandringen van de Tweede Kamer, in 1973 wettelijk beperkt om te voorkomen 'dat 
eenn categorie mensen in hun rechtsgevoel gekwetst wordt', en dat mensen tot spelen worden 
aangezet.299 Reclame zou zich moeten beperken tot 'informatieve mededelingen'. De wettelijke 
beperkingg krijgt begin jaren negentig inhoud door af te zien van reclames die 'aansporen tot 
onmatigee kansspeldeelname' of 'appelleren aan winstbejag', zo luidt de formele omschrijving 
vann de grenzen in de Reclamecode Casinospelen (1991).30 Hiermee verdwijnt de oorspronke-
lijkee gedachte naar de achtergrond dat het casino intrinsieke tegenstanders niet met re-
clameuitingenn mag confronteren. Holland Casino ziet alleen nog af van advertenties op plek-
kenn en in omgevingen waar veel jeugd komt. De eufemisering van het gokken, door in de pu-
bliciteitt niet te wijzen op de mogelijkheid van financiële winst, behoudt bij het casinowezen 
eenn wettelijke grondslag, maar bij de reclames tekent zich wel een markante omkering af in de 
functiee van deze beperking uit de beginfase. De terughoudendheid betreft niet langer in de 
eerstee plaats de maatschappelijke (externe) aanvaarding van casino's maar de (interne) zorg 

29.. 'Wet op de kansspelen', Handelingen der Staten-Generaal, 1972-1973,1410. 
30.. Holland Casino, Reclamecode casinospelen, Hoofddorp, maart 1991. 
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voorr spelers. In 1995 breidt Holland Casino de advertentiecampagnes uit met radio- en televi-
siespotjes.311 De nieuwe leuze Holland Casino, een mooie gelegenheid om uit te gaan weer-
klinktt nu in alle eigentijdse media. 

Mett de advertenties verhoogt Holland Casino de bekendheid en wijst zij de bezoekers 
opp specifieke activiteiten, zoals de uiteenlopende speltypen, de bar en het restaurant, en op de 
publieksacties,, het Chineese nieuwjaar en de attenties voor vader- en moederdag. Veel traditi-
onelee feestdagen grijpt Holland Casino aan om zich te profileren. Op deze manier richt Holland 
Casinoo zich via diverse dag en weekbladen, op regionale evenementen en bij manifestaties 
vann de hippische sport, die Holland Casino begin jaren negentig landelijk voor ongeveer een 
halff miljoen gulden sponsort, regelmatig tot een breed publiek. 

Opp de Nationale Holland Casino dag, een soort open dag waarop Holland Casino vol-
genss het persbericht 'iedere volwassene gelegenheid geeft vrijblijvend kennis te maken met de 
enigee officiële casino's in Nederland', ligt het accent op de voorlichting. De toegang is gratis, er 
zijnn rondleidingen met speluitleg en het casino verwent de gasten met attenties. Deze dag, in 
19922 op dinsdag 13 oktober, sluit aan op mijn observatieweek in Holland Casino Nijmegen. 
Hett casino is vroeger dan gebruikelijk geopend, om elf uur 's-ochtends in plaats van half twee 
's-middags.. Totdat het spelen met geld om klokslag twee uur begint kunnen de bezoekers bij 
dee speeltafels een speluitleg volgen; in de speelautomatenzaal, die normaal om half twee 
openn gaat, kunnen de bezoekers, bij wijze van uitzondering, wel vanaf elf uur spelen. De at-
tentiess van het Waalkadecasino die dag zijn: bij de ontvangst gratis koffie met een petit four en 
vanaff half twee rosé champenoise in de voyer bij de receptie; de hele dag gaan obers rond 
mett hapjes; de jarigen krijgen een cadeaubon van 30 gulden; iedereen kan meedingen naar 
eenn speciale prijs bij het zogenaamde 'pleinspel'; de bezoekers die de zogenaamde 'minicur-
suss casinospelen' volgen krijgen een gekalligrafeerd 'certificaat'; er is een bier- en wijnproeve-
rij;; aan de bar zijn voor de gelegenheid exclusieve cocktails in de aanbieding, en de gehele 
weekk biedt het restaurant ee n speciaal wildmenu aan; de 'huisband' De Casinovas verzorgt 
livelive achtergrondmuziek; in de balkonzaal kunnen de bezoekers, al blijkt hiervoor weinig be-
langstelling,, achtergrondinformatie krijgen over de casino-organisatie, de speelautoma-
tentechniek,, de beveiliging en het personeelsbeleid. Vanaf elf uur verdringen de bezoekers 
zichh bij de speeltafels voor de speluitleg. Ruim 1500 mensen bezoeken in Nijmegen de Hol-
landd Casino Dag, meer dan tweemaal zoveel bezoekers als op een doorsnee dinsdag. Maar 
dee pers toont weinig belangstelling. Alleen een journalist van de Apeldoomse Courant komt op 
hett persbericht af.32 In zijn verslag gaat hij nauwelijks in op het programma van Holland Casi-
no.. Het casino noemt hij 'een walhalla voor waaghalzen' en 'een doolhof van jackpotauto-
maten,, roulette, black jack en punto banco tafels'. De journalist voelt de directeur van het casi-
noo aan de tand over gokverslaving en plaatst kritische kanttekeningen bij de opzet van de Ne-
derlandsee casino's. 

Beginn jaren negentig stelt Holland Casino zich meer dan voorheen open voor journalis-
tiekee reportages. Anders dan in de beginfase, waarin de journalistiek een rechtstreekse be-
dreigingg vormt, gaat Holland Casino hier voor de public relations een meer doordacht gebruik 
vann maken. Holland Casino wil, zo stelt de directie, het eenzijdige beeld van de media nuance-
renn dat er in de casino's voornamelijk gokverslaafden zouden komen. In de serieuze journalts-

31.. Holland Casino, Jaarverslag 1995, Hoofddorp, 1996,20-21. 
32.. 'Casino's proberen schimmig imago in één dag weg te poetsen', Apeldoomse Courant, 14 oktober 1992. 
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tiekk valt een verschuiving te bespeuren van de moraliserende beoordeling - zoals die bijvoor-
beeldd nog doorklinkt in het zojuist aangehaalde artikel in de Apeldoomse Courant - naar de 
informatievee documentaire over het casino. Hoewel de kritische noot niet ontbreekt brengt de 
documentairee de verschillende facetten van kansspelen op een objectiverende manier voor het 
voetlicht,, en worden de conclusies meer aan het subjectieve oordeel van het publiek overge-
laten.. Een pregnant voorbeeld hiervan is de film A Dreamscape - Gambling in America (1994) 
vann de Nederlandse filmer Bernie IJdis. Dit is een beeldverhaal over de kansspelindustrie in de 
VS,, waar IJdis zich uit kostenoverwegingen toe beperkt, en waarin het gesproken commentaar 
zelfss volledig ontbreekt. IJdis wil niet 'moraliseren' al eindigt hij de film 'niet voor niks met de 
vreugdeloze,, apathische poppen achter de slot machines'.33 Maar dat is minder om gokversla-
vingg aan de kaak te stellen en meer om een cultuurdiagnose te stellen. Hij wil met de film 'heel 
impliciet'' en eenvoudigweg laten zien 'hoe grootschalig de droom van rijkdom geëxploiteerd 
wordt** en 'dat het gokken in de hele samenleving is doorgedrongen'. Eenzelfde benadering 
komtt naar voren in de televisie-documentaire Hollandse roulette (1997) over Holland Casino.34 

Dee maker, Oscar van der Kroon, krijgt alle medewerking van het casino. Omdat op het filmen 
inn de speelzalen vanwege de privacy van de gasten een taboe rust, organiseert Holland Casi-
noo Nijmegen speciaal voor deze documentaire zelfs een speelzaal, waarin vooraf benaderde 
spelerss spelen. 

Tekenendd voor de houdingsverandering tegenover het publiek is in 1994 de omvor-
mingg van het kwartaalblad Casino (1983) tot een maandelijks informatie-bulletin.35 Het oor-
spronkelijkee Casino is sterk belerend en productgericht. Het geeft beschrijvingen van spelvor-
menn en van casino's in heden en verleden, geeft antwoord op 'veelgestelde vragen' en bevat 
artikelenn over de vermeende belangstellingsfeer van de bezoeker. Casino schildert de bezoe-
kerr weinig gedifferentieerd af als een succesvolle (mannelijke) levensgenieter, gelijk James 
Bondd gefascineerd door avontuurlijke vakanties, mooie vrouwen, dure sieraden, luxe auto's, 
uitgelezenn wijnen, flamboyante kleding, exclusieve hotels en restaurants; advertenties van bij-
voorbeeldd Playboy en de Society Shop sluiten hierop aan. Casino vult op deze manier als het 
waree de belevingswereld van de speler, die zich hierin kan spiegelen, op voorhand en nogal 
eendimensionaall in. 

Dee belerende portee van Casino spreekt duidelijk uit een serie columns, in 1989 onder 
dee titel Casino in boekvorm uitgegeven, van de publicist en ervaren gokker G. van Lennep.36 

33.. Het Parool,  10 maart 1994. 
34.. 'Hollands e roulette' , Televisie.  VARA/NPS, 9 oktobe r 1997. 
35.. Zie Hollan d Casino , Jaarverslag  1993,24. Dit is een verschuivin g die meer in het algemee n op de consumenten -
voorlichtin gg van toepassin g is, zoals die van de Consumentenbond.  Daarbi j word t een waarderend e en adviserend e 
bejegenin gg van de doelgroe p ingeruü d voor een meer vrijblijven d informerende , zodat de interpretati e meer aan de 
consumen tt  word t overgelaten . Als sociologiestuden t maakt e ik in 1984 een werkstu k over het consumentisme . Daar-
voorr  baseerd e ik mij op een inhoudsanalys e van de ontwikkelin g gedurend e de jaren zeventi g van de 'burgerlijke ' 
ConsumentengidsConsumentengids  en de 'socialistische ' tegenhange r Koopkracht  De genoemd e overgan g komt in deze vooriich -
tjngsorgane nn voora l tot uitdrukkin g in het toenemen d belang van zogenaarrKle'vergefijkend e warenon d en 
inn het verschi l in belan g dat deze bladen hieraan toekennen . Overigen s was in de onderzocht e period e duidelij k een 
convergenti ee tusse n de beide bladen in de benaderin g van de consumen t waarneembaar . Dit maakt de later e fusi e 
tusse nn deze bladen voordehandKggend . 
36.. Een selecti e van zijn stukke n voor het blad Casino  zijn gebundel d uitgegeven : G.L van Lennep Casino,  Bert 
Bakker ,, Amsterdam , 1989. 
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Vann Lennep wijdt de lezer op anekdotische wijze in de geheimen van casino's in: 'Waarom je 
croupierss soms in de handen ziet klappen, wat de veriieskansen zijn bij de dubbele nul, waar-
omm spelers soms de huur van die maand in één keer inzetten en... waarom de bank altijd wint'. 
Diee laatste opmerking vormt de kern van de ideologische boodschap over het casino, die 
kenmerkendd is voor de fase van de vermaatschappelijking van het casino als vermaak: 'Neem 
nooitt meer geld mee dan u bereid bent te verliezen (...)', adviseert Van Lennep.37 'U kunt niet 
winnen'' (...) 'speel gewoon met het geld dat u op zak hebt', zo formuleert Mario Puzo deze 
grondregell van het casinobezoek in Inside Las Vegas (1976).38 Van Lenneps Casino valt te 
beschouwenn als de Nederlandse tegenhanger van Puzo's boek. 

Mett het inruilen van de voorschrijvende benadering eind jaren tachtig voor een meer 
uitnodigendee en verleidende, lijkt Holland Casino te veronderstellen dat de speler minder be-
hoeftee heeft aan kennis over het spel en de casino-etiquette en ideologie, wat inmiddels tot 
eenn clichématig onderwerp van gesprek geworden is, en meer geïnteresseerd is in de beteke-
niss die het casino kan hebben voor de persoonlijke leefwereld, waar de speler zelf betekenis 
enn inhoud aan moet geven. In ieder geval spreekt deze gedachte uit de serie reclamefilmpjes 
diee vanaf 1995 regelmatig op de televisie te zien zijn. Hierin houdt Holland Casino het publiek 
enkelee persoonlijke gebruiksmogelijkheden van het casino voor. De korte filmpjes, alle gesitu-
eerdd in het casino, bevatten voorgespeelde fragmenten van een verrassend avondje uit door 
eenn verliefd stel, de fiering van een verjaardag met vrienden, een amoureuze flirt tussen een 
damee en heer en een vrolijke ontlading na afloop van een overeenkomst tussen succesvolle 
zakenlieden. . 

9.5.29.5.2 Toegang 
Bijj het betreden van het casino overschrijdt de bezoeker de eerste en voornaamste grens die 
hett verschil uitmaakt tussen een onbepaalde burger en een casinoconsument. Deze grens 
wordtt door het casino scherp getrokken en nauwlettend bewaakt. Om te worden toegelaten tot 
dee bijzondere wereld van het casino moeten de bezoekers een soort douanepostt passeren. Zij 
moetenn zich daar laten registreren en zich legitimeren met een paspoort of rijbewijs. Hoewel 
dee bezoekers op drukke tijdstippen binnen het casino een onoverzichtelijk geheel vormen weet 
hett casino welke individuen zich hier ophouden.39 Daarnaast zijn er hulpmiddelen, met name 
dee video-camera's, om iemand in het casino op te sporen, mocht dat nodig zijn. De stringente 
bewakingg van de buitengrens is wettelijk voorgeschreven en dient om te waarborgen dat het 
casinoo uitsluitend volwassenen toelaat, mensen van boven de achttien jaar, en om spelers te 
kunnenn weren die hetzij op eigen verzoek hetzij op last van het casino buitengesloten moeten 
worden.. Enerzijds beschermt de wetgever de normatieve orde van het casino zo tegen perso-
nenn die onvoldoende in staat zijn om zich overeenkomstig die orde te gedragen. Anderzijds 
neemtt de wetgever deze personen en de samenleving in bescherming tegen de gevolgen van 
onwenselijkk speelgedrag. Deze grensbewaking zou overbodig zijn indien het casino niet vorm 
zouu geven aan een moeilijk te handhaven normatieve orde. De muren van het casino schep-
penn paradoxaal een zekere handelingsvrijheid en hebben op de spelers een bevrijdend effect, 

37.. Van Lennep (1989) 24. 
38.. Mario Puzo, Las Vegas.  Bekentenissen  van een gokker,  Van Holkem a & Warendorf , Bussum , 1979,12-13. 
39.. Het is niet exact bekend wie zich op een bepaald momen t in het casin o bevinden , aangezie n men zich bij het 
verlate nn van het casin o niet af hoef t te melden . 
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aangezienn het casino voor hen een van de weinige plekken om te gokken is. 
Inn combinatie met de legitimering is een entreegeld van ƒ7,50 een van de toegangs-

voorwaarden.. Voor de inkomsten van het casino, die hoofdzakelijk voortvloeien uit de kans-
spelen,, is dit entreegeld van marginale betekenis. Dit heeft eerder een symbolische dan een 
economischee waarde. De transactie onderstreept dat de casinobezoeker een bewuste keuze 
maaktt en dat het casino een consumptieve gelegenheid is. De grenspost voorziet verder in de 
brochuress De regels van het spel en De risico's van het spel. Het casino geeft in deze brochu-
ress een algemene omschrijving van de bedoelingen van het casino, de gang van zaken bij de 
verschillendee kansspelen, aanwijzingen over hoe men zich in het casino dient te gedragen en 
aann welke gevaren men zich blootstelt. In de brochures banadrukt Holland Casino dat het er in 
dee ovemeidscasino's gegarandeerd eerlijk aan toe gaat, en dat de kansspelen zijn bedoeld om 
daarr gedurende een 'gezellig avondje urf spanning en plezier aan te beleven. Gezien de ver-
leidingenn van het spel doet de bezoeker er volgens de brochures 'verstandig aan om vóór een 
bezoekk aan een Holland Casino te bedenken hoeveel deze op een avond uit wil geven'. Bij de 
entreee en in de foyer wordt de gast aldus opmerkzaam gemaakt op de voornaamste elemen-
tenn uit de normatieve orde van het casino. 

Evenn belangrijk als de persoonlijke legitimering van de bezoekers en de maatschappe-
lijkee legitimering van het casino is de toegangsvoorwaarde van de kledingvoorschriften. Hier-
meee komt een meer precieze afstemming tussen individuele personen en de stijl van het casi-
noo tot stand. De kledingvoorschriften zijn binnen het casino een veelbesproken onderwerp. Dit 
komtt doordat de voorschriften voor de kledij in de loop der tijd versoepeld zijn. Een 'verzorgd' 
uiterlijkk en 'correcte' kleding blijven weliswaar verplicht, maar een positieve toetsing in termen 
vann in ieder geval 's-avonds 'galakleding' wordt, nadat de verplichting voor mannen om een 
stropdass en een colbert te dragen in 1985 al is afgeschaft, vervangen door een negatieve toets 
opp wat is uitgesloten, zoals een verschoten spijkerbroek, een korte broek of sportschoenen. 
Dezee versoepeling maakt deel uit van de strategie van Holland Casino gericht op een verbre-
dingg van publieksgroepen door een verlaging van de toegangsdrempel. Aanleiding tot deze 
strategiee is onder meer de opkomende concurrentie van het 'volksroulette' Golden Ten. De 
populariseringg van het casino en de versoepeling van de kledingvoorschriften kunnen beide 
weerr in verband worden gebracht met een meer algemene 'informalisering' van de omgangs-
vormenn sedert de jaren zestig, zoals met name omschreven door Cas Wouters in Van minnen 
enen sten/en (1991).40 De variatie in het aanvaardbare gedrag is op veel terreinen toegenomen 
terwijll de tolerantie voor extreme gedragsuitingen afgenomen zou zijn. De theorie van 'infor-
malisering'' is meer in het algemeen ook van belang ter verklaring van de opkomst en groei van 
gokmarkten.411 (zie hoofdstuk 10) Aangezien kleding een der belangrijkste merktekens van 
groeperingenn is en het casino als uitgaansgelegenheid van oorsprong elitair en sterk op uiter-
lijkk vertoon gericht is, manifesteert de popularisering van de casino's zich nadrukkelijk in de 
kledingvoorschriften. . 

Tenn eerste komt de versoepeling van de kledingvoorschriften tot uiting in een minder 

40.. C. Wouters . Van minnen  en sterven.  Informalisering  van omgangsvormen  rond  seks  en dood,  Bert Bakker , Am-
sterdam ,, 1990. 
41.. Wouter s (1990) relateer t het proce s van informaliserin g aan afnemend e machtsverschille n tusse n uiteenlopend e 
bevolkingsgroepen .. In deze studi e breng ik dit proce s ook in verban d met een zekere 'normstuwing ' veroorzaak t door 
eenn commercialiserin g van de cultuu r (zie hoofdstu k 10). 
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strakkee koppeling tussen groeperingen, activiteiten en de kleding. Dit is een verandering in de 
kleedcode.. Voor sociaal hoger geplaatsten en bij voorname gelegenheden is het eerder toe-
gestaann om kleding te dragen die voorheen vrijwel uitsluitend werd geassocieerd met lager 
geplaatstenn en alledaagse aangelegenheden, terwijl exclusieve kleding gedragen door lager 
geplaatstenn minder snel misplaatst gevonden wordt. Vooral het mogelijke verlies van status 
doorr een devaluatie van de kleedcode ziet Holland Casino als een bedreiging, en stelt grenzen 
aann de versoepeling van de kledingvoorschriften. In het verlengde hiervan kan verwarring ont-
staann waar sprake is van status of sexe-omkering in kleedstijlen of waar bloot wordt geculti-
veerd;; zoals door de 'sociale stijging' van het T-shirt met spijkerbroek, of door een opzettelijk 
ongeschorenn gezicht of gehavende kleding, of mannen die staartjes en vrouwen die broeken 
gaann dragen, of door het tonen van de vrouwennavel en de blote mannenborst. 

Tenn tweede komt de versoepeling tot uiting in een individualisering van de kleedcode, 
eenn verandering van de kleedcode. De beoordeling van wat aanvaardbare kledij is wordt min-
derr afhankelijk van officiële voorschriften en autoriteiten en wordt meer afhankelijk van de in-
schattingg van de situatie en de persoonlijke interpretatie. Dit geldt ook voor de medewerkers 
vann het casino. 'Als je tien medewerkers spreekt over de kledingvoorschriften krijg je tien ver-
schillendee antwoorden', stelt de directie van het casino. Voor Holland Casino brengt de indivi-
dualiseringg met zich mee dat de bezoekers een beoordeling van hun uiterlijk door het casino 
minderr acceptabel zijn gaan vinden. De keuring van het publiek bij de entree, de voornaamste 
taakk van de portier, geschiedt daarom met grote omzichtigheid. 

Terwijll door de toenemende verscheidenheid de noodzaak van controle op de kleding 
toeneemt,, beperkt de individualisering de mogelijkheid tot controle. Samengenomen maken 
dezee aspecten de grote gevoeligheid van de kledingvoorschriften in het casino begrijpelijk. De 
toegestanee kledij raakt onderhevig aan permanente verandering en wordt het resultaat van 
eenn onderhandelingsproces. In objectieve zin valt daarom moeilijk aan te geven waarde grens 
ligt.. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de aanvullende bepalingen die het casino aan kleding met een 
grenskarakterr stelt. T-shirts zijn niet toegestaan. Maar voor 'nette T-shirts', met name die zon-
derr afgedrukte teksten of afbeeldingen, kan de portier een uitzondering maken; T-shirts zijn 
voorr vrouwen bovendien eerder toegestaan dan voor mannen. Ook 'nette spijkerbroeken' en 
'nettee truien' zijn toelaatbaar mits de betrokken bezoeker er in het algemeen 'verzorgd' en 
'stijlvol'' uitziet. Sandalen zijn bijvoorbeeld alleen in combinatie met sokken toegestaan. De 
portierr is ook geneigd coulanter te zijn tegenover personen die het casino in groepsverband 
bezoeken.. In grensgevallen laat de portier het veelal bij een 'waarschuwing'. Het casino biedt 
nogg de mogelijkheid om een blauwe blazer te lenen; sporadisch wordt hier gebruik van ge-
maakt,, doorgaans door personen die het casino in een T-shirt bezoeken. Voor wat de toege-
latenn kleding betreft zijn er verschillen tussen de vestigingen van Holland Casino, in de bad-
plaatss Scheveningen of in de landstad Amsterdam is het kledingbeleid bijvoorbeeld soepeler 
dann in de provinciestad Nijmegen. Maar de beoordeling van de kleding blijft afhankelijk van 
subjectievee oordelen en een voortdurend punt van onderhandeling. Om discussies met bezoe-
kerss over kledingstukken die niet expliciet onder de entreevoorwaarden vermeld staan te voor-
komen,, is bepaald dat het oordeel van de portier beslissend is. De gevoeligheid van de kle-
dingvoorschriftenn komt tot uiting in de uitgebreide aandacht op het bord met de entreevoor-
waarden,, waarvan de tekst staat weergegeven in figuur 9.2. 
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ENTREEVOORWAARDEN N 

** Leeftijd: Minimumleeftijd 18 jaar. 
Legitimatiebewijss en verzorgde kleding verplicht. 

** Kledingvoorschriften: 

Dee controleur bij de ingang van het casino beslist namens de directie 
off de kleding voldoet aan de voorschriften. 

Niett toegestaan: 

-- Opvallende jeans en vrijetijdskteding. 
-- Werkkleding, behalve uitgaansuniformen. 
-- Sport- of badkleding, korte broek. 
-- Trainings- of joggingpak. 
-- Sportschoenen, slippers en bootschoenen. 

Voorr heren bovendien geen T-shirts, geen sandalen zonder sokken. 
Truienn alleen in combinatie met een overhemd. 

UU wordt verzocht jacks en jassen, petten en mutsen af te geven bij de garde-
robe. . 

FiguurFiguur 9.1: Toegangsvoorwaarden zoals vermeld bij de entree tot Holland Casino 
NijmegenNijmegen (opgetekend in oktober 1992). 

Hett zou onjuist zijn te menen dat expliciete richtlijnen er zorg voor dragen dat bezoe-
kerss zich naar de standaarden van het casino voegen. Net zomin als verkeersborden het juiste 
verkeersgedragg afdwingen, dwingen de huisregels van het casino de spelorde af. Het wense-
lijkee gedrag ligt besloten in het gehele ontwerp van het casino. De formele voorschriften leve-
renn hier slechts een bescheiden bijdrage aan. Ze zijn eerderr het gevolg dan de oorzaak van de 
spelorde.. Expliciete formuleringen kunnen worden aangeroepen wanneer iemand zich niet als 
vanzelff binnen de marges van de huisregels beweegt. Door hier vooraf op te wijzen bevordert 
hett casino de bekendheid met deze regels. Tevens schept het casino de mogelijkheid om de 
regelss in herinnering te roepen en om eventuele aanwijzingen van medewerkers aan de gas-
tenn te verantwoorden. Holland Casino gaat er vanuit dat het merendeel van de bezoekers de 
huisregelss globaal aanvoert en onderschrijft, en hier vrijwillig gehoor aan geeft. 

9.5.39.5.3 Speelruimte 
Dee spelorde valt in ruimtelijk opzicht te beschrijven aan de hand van routes door de speelza-
len.. Hoewel de bezoekers na de entree verschillende richtingen inslaan en gebruik maken van 
diversee kansspelen en restauratieve geneugten, die bij een oppervlakkige kennismaking wel-
lichtt de indruk van een 'doolhof wekken, zijn de plaatsing en volgorde hiervan doordacht en 
zijnn de alternatieven begrensd. Het gaat om een zorgvuldig ge-ensceneerde verscheidenheid 
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aann activiteiten, die de bezoekers een zekere bewegingsruimte en keuzevrijheid gunnen. Deze 
verscheidenheidd heeft, met andere woorden, een structuur en vormt een eenheid. Het verken-
nenn van deze speeleenheid, het zoeken van een individuele weg en het innemen van passen-
dee spelposities is wat het casino de bezoekers te bieden heeft. 

Opp het niveau van het casino als geheel kent de spelorde van Holland Casino Nijme-
genn een driedeling, gelijk alle vestigingen van Holland Casino. De driedeling komt tot uiting in 
afzonderlijkee speelzalen: de speelautomatenzaal, de zogeheten 'jackpotclub' met 
1500 speelautomaten, de grote zaal voor de traditionele tafelspelen met 14 speeltafels en de 
cerclecercle privé, ook wel de balkonzaal genoemd met 4 speeltafels. De rangorde tussen deze za-
lenn valt aan het ontwerp van het gebouw af te lezen. De bouwkundige hiërarchie overlapt met 
dee culturele: de speelautomaten onderin, de zaal voor de tafelspelen op de middenverdieping 
enn de cercle bovenin het gebouw. De sociale hiërarchie valt af te leiden uit de populariteit, de 
groottee en de inrichting van de zalen en doorkruist de culturele hiërarchie. De zaal voor de tra-
ditionelee tafelspelen is verreweg het grootst en centraal gelegen op de routes door het ge-
bouw.. De twee andere zalen liggen ten opzichte hiervan perifeer en zijn aanzienlijk kleiner; de 
jackpotclubb is de helft kleiner en de balkonzal heeft ongeveer eenvijfde van het oppervlak van 
dee grote speelzaal. De gemiddelde spelerdichtheid van de zalen versterkt deze indruk van de 
socialee rangorde. In de Jackpotclub, die op drukke tijdstippen overvol is en waar dan geen 
automaatt meer te bemachtigen valt, hebben de spelers de minste speelruimte. In de balkon-
zaall beschermt het casino de individuele speelruimte. Wanneer het daar druk is met 'toe-
schouwers'' worden de tafels afgeschermd met een hekje. 

Bijj de ingang van het casino kunnen de bezoekers uit twee alternatieve richtingen kie-
zen.. Zij kunnen evenwijdig aan de gevel van het casino over een hellingbaan naar de jackpot-
clubb afdalen; wanneer zij deze speelautomatenzaal doorlopen kunnen zij aan het andere uit-
eindee eventueel via een trapje in de grote zaal komen. De balkonzaal valt alleen vanuit de 
grotee zaal te bereiken, via de hellingbaan die vandaaruit schuin omhoog loopt. Deze helling-
baann is een verdieping hoger gelegen en loopt parallel aan die van de jackpotclub. De balkon-
zaall biedt een uitzicht over de grote zaal en bovendien nog een uitzicht naar buiten over de 
Waall - ook afgemeten naar de visuele mogelijkheden neemt de balkonzaal een vooraanstaan-
dee positie in. Opvallende sfeerverschillen tussen de zalen leveren de bedekking van de vloe-
renn en de verlichting op. De ruimte voor de speelautomaten, waar zich ook de toiletten bevin-
den,, is helder wit verlicht en de vloer is betegeld. In de grote zaal is het licht gelig en gedempt. 
Inn de balkonzaal hangt een opvallend grote kroonluchter. Op de vloeren van de beide ruimten 
voorr tafelspelen ligt een tapijt. Alledrie de speelzalen zijn voorzien van een bar en in de grote 
zaall bevindt zich bovendien, half afgeschermd, het restaurant Le Romain; aan de bar van de 
jackpotclubb zijn naast drankjes ook snacks verkrijgbaar. In ruimtelijk opzicht is de grote zaal 
mett tafelspelen zonder meer beeldbepalend. Terwijl deze zaal in de culturele hiërarchie een 
middenpositiee inneemt, onder de exclusieve balkonzaal en boven de populaire jackpotclub, 
staatt de grote speelzaal bovenaan in de sociale hiërarchie van het casino. 

Opp haar beurt doorkruist de economische rangschikking van de kansspelen zowel de 
culturelee als sociale hiërarchie van het casino. Zijn de omzetten van de speelautomaten, zoals 
eerderr besproken, midden jaren negentig voor Holland Casino al even groot ais die van de ta-
felspelen,, wanneer we rekening houden met de exploitatiekosten, die bij de arbeidsintensieve 
tafelspelenn veel hoger zijn dan bij de speelautomaten, dan leveren de speelautomaten veruit 
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FiguurFiguur 9.3: De hiërarchische opbouw van het casino. 

dee grootste bijdrage aan de winst 
vann Holland Casino (zie paragraaf 
6.2.2).. En hoewel de omzet door het 
grotee aantal bezoekers in de grote 
speelzaall aanzienlijk is, is het 
rendementt van de balkonzaal relatief 
hogerr door de hoge inzetten van de 
spelers.. De culturele, sociale en 
economischee hiérarchiën van het 
casinoo zijn, zoals samengevat in 
figuurfiguur 9.3, relatief onafhankelijk van 
elkaar. . 

Dee ruimtelijke driedeling van het casino staat niet zonder meer gelijk aan een driedeling 
inn het publiek. Volgens de directie zou uit publieksenquêtes van Holland Casino, waarvan de 
uitkomstenn geheim zijn, blijken dat veel spelers meerdere kansspelen beoefenen en van 
meerderee speelzalen gebruik maken. Dit valt ook gemakkelijk waar te nemen. Maar dit wil niet 
zeggenn dat spelers op eenzelfde manier en in dezelfde mate van verschillende kansspelen en 
speelzalenn gebruik maken. Veel spelers hebben een uitgesproken voorkeur voor specifieke 
zalenn en kansspelen. In hoeverre de verdeling van het publiek binnen Holland Casino over de 
zalenn en de kansspelen overlapt met sociale verschillen buiten het casino, bijvoorbeeld die 
naarr leeftijd, opleiding en inkomen, kan of wil Holland Casino niet aangeven. Hoewel verban-
denn tussen de achtergronden van het publiek en specifieke kansspelen dus onbekend zijn, lijkt 
hett onwaarschijnlijk dat statistische verschillen die wat dit betreft buiten het casino in vergelij-
kingg met de bingo of de speelautomatenmarkt nog duidelijk aantoonbaar blijken, binnen een 
casinoo op geen enkele manier, zij het waarschijnlijk minder geprononceerd, een rol zouden 
spelen.422 Aan de hand van oppervlakkige observaties valt hier moeilijk een indruk van te ge-
ven,, temeer daar de gedrags- en kleedvoorschriften van het casino de zichtbare verschillen 
vann buiten het casino afvlakken. Te zien valt bijvoorbeeld wel dat niet alle bezoekers zich even 
gemakkelijkk in hun 'correcte kleding' bewegen. Aannemelijk is dat verbanden tussen specifieke 
spelenn of kledingstukken aan de ene en sociale groeperingen aan de andere kant, dubbelzin-
nigg zijn en eerder naar voren komen in de manier waarop kansspelen beoefend worden dan in 
hett blote feit van de deelname. Aan deze verkleining van de verschillen draagt Holland Casino 
zelff bij, door de diversificatie van het kansspelassortiment. 

Ongeachtt de vraag of en in hoeverre het publiek in de uiteenlopende speelzalen cor-
respondeertt met uiteenlopende sociale groeperingen, zijn de stijlverschillen tussen de speel-
zalenn afgemeten naar de entourage, de opgestelde kansspelen en het speelgedrag aanmer-
kelijk.. We kunnen ook zeggen dat de stijl van het casino betrekkelijk los staat van de sociale 
herkomstt van de bezoekers, ofwel dat de achtergronden van de gasten voor het casino irrele-
vantt zijn, mits zij zich overeenkomstig de stijlvoorschriften van het casino gedragen. De stijl-
verschillenn tussen de speelzalen sluiten aan bij de omschreven typologie voor de Waalkade: 
ookk de casinostijl valt te omschrijven in termen van een 'grijpcultuur* en een hybride 'cultuur 

42.. Zie de door mij in 1993 gehouden landelijke enquête naar de deelname aan kansspelen, zoals weergegeven in: 
S.. Kingma, Risico-analyse kansspelen, Ministerie van WVC, KUB, Tilburg, 1993. 
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vann verschillen'. De cultuur van verschillen komt in het casino ten eerste tot uiting in de be-
schrevenn stijlverschillen tussen de drie speelzalen. Ten tweede vormen deze stijlen een ver-
zwaktee afspiegeling van de meer geprononceerde cultuurverschillen die buiten het casino 
achtereenvolgenss tot uiting komen in de cultuur rond het bingo, het casino en de speelauto-
maat.. Bekeken door het aan de Waalkade ontleende prisma van figuur 7.1 sluit de grote zaal 
hett dichtst aan bij de 'grijpcultuur* de balkonzaal bij de 'stijlcultuur* en de speelautomatenzaal 
bijj de 'lijfcultuur*. Het casino brengt verschillende culturele typen onder een gemeen-
schappelijkee noemer en reduceert deze tot de stijldimensie. Door de popularisering van het 
casino,, met de versoepeling van de kledingvoorschriften en de introductie van speelautoma-
ten,, staat het casino onder invloed van de lijfcultuur. Maar de nadruk die het casino, mede on-
derr politieke druk, op het behoud van het roulette en de elitaire stijlelementen legt, houdt een 
beschermingg in van de meer oorspronkelijke casinocultuur. Overeenkomstig de Waalkade als 
geheell valt het casino te begrijpen als een grijpcultuur die aan de ene kant elementen uit de 
stijlcultuurr vercommercialiseert en aan de andere kant elementen uit de lijfcultuur 'opwaar-
deert',, waardoor mengvormen ontstaan. Dit is geen zuiver eclecticisme, omdat het casino de 
oorspronkelijkee cultuurelementen omvormt en samenvoegt tot de nieuwe grijpcultuur. 

Dee hybride cultuur van verschillen valt, naast de reeds besproken nadruk die het casi-
noo zelf via de kleding, de spelregels en de entourage op formele voorschriften en uiterlijkheden 
legt,, met name af te leiden uit de samenstelling van het publiek, uit de afwisseling in het speel-
gedrag,, uit de actieve houding en het illusoire gokelement bij het roulettespel en uit het kijkspel 
vann de toeschouwers. 

Hett casino is, zo blijkt uit de nationale enquête waarvan ik in 1993 in het rapport Risico-
analyseanalyse kansspelen verslag deed, in het algemeen gesproken ongeveer even populair bij 
mannenn als bij vrouwen en relatief populair bij hoger opgeleiden (zie tabel 6.5).43 In deze op-
zichtenn laat het casinopubliek zich van het bingo- en speelautomatenpubliek onderscheiden. 
Naderr beschouwd is het niet alleen zo dat het aandeel mannen en vrouwen min of meer gelij-
kelijkk over het publiek verdeeld is, maar dat het casinobezoek in veel gevallen uit paarrelaties 
bestaat.. Een publieksenquête uit 1991 van Holland Casino zou, volgens de directie, uitwijzen 
datt bezoekers het casino in ongeveer de helft van de gevallen met hun partner bezoeken en 
voorr het overige, min of meer gelijk verdeeld, het casino met vrienden en kennissen ofwel al-
leenn bezoeken. Holland Casino legt in de beeldvorming ook de nadruk op de intieme sociale 
relaties;; in de reclames toont Holland Casino geen individuele spelers maar altijd paren of 
vriendengroepen.. De paren en bevriende stellen zoeken elkaar niet in het casino op, zo valt te 
observeren,, maar vormen zich voorafgaand aan het casinobezoek - wat ik eerder voor het ter-
rasbezoekk aan de Waalkade opmerkte. De verhoudingen tussen mannen en vrouwen binnen 
groeps-- en paarrelaties zijn niet gelijkwaardig, maar lijken een afspiegeling van de onderlinge 
relatiess te zijn. In het casino kun je bijvoorbeeld mannen zien die zelf niet of nauwelijks spelen 
maarr wel speelgeld aan hun vrouw of vriendin geven. Sommigen van hen lijken wel en ande-
renn weer niet in het spel van hun partner geïnteresseerd te zijn. Je ziet daarentegen ook stel-
lenn bij wie de man het voortouw neemt en zich naast zijn eigen spel actief met dat van zijn 
vrouww bemoeit. Er zijn paren die voortdurend overleggen en afwisselend de inzetten doen. 
Somss lijkt er sprake van een taakverdeling, waarbij de een beslist en de ander inzet. Variatie 

43.. Kingm a (1993). 
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binnenn de bezoekrelaties ontstaat verder doordat sommigen bij elkaar blijven en anderen ieder 
eenn individuele route volgen, waarbij zij elkaar af en toe ontmoeten. Interacties buiten de be-
zoekrelatiess om zijn in het casino wel mogelijk maar komen slechts in beperkte mate voor, en 
zijnn veelal oppervlakkig. Zonder duidelijke aanleiding spreekt men elkaar niet aan. Als enkele 
nieuwee bezoekers bij een speluitleg wat uitbundig worden, wijst de croupier erop dat 'het de 
bedoelingg is om in het casino de rust te bewaren'. Volgens de croupier heerst in het casino een 
zekeree spanning en moeten de medespelers niet uit hun concentratie gehaaid worden. Zulke 
doorgaanss onuitgesproken maatstaven voor het gedrag maken deel uit van het decorum van 
hett casino. Een uitzondering, die de regel van de afstandelijke en oppervlakkige omgang be-
vestigt,, valt te zien in het incidentele gekout van sommige habitués aan de blackjacktafels. Het 
casinoo kent zo een gevarieerd en omvangrijk publiek, dat voor de afzonderlijke bezoekers niet 
zozeerr dient om zich mee te vereenzelvigen alswel om zich van te onderscheiden en zich aan 
tee presenteren. Deze representatieve cultuur in het casino, die op deze manier valt af te lezen 
aann de samenstelling en omgang van het publiek, steekt van een afstand bezien af bij de 
nieuwsgierigee gezelligheidscultuur in het bingocircuit aan de ene en de meer onverschillige en 
egocentrischee cultuur rond speelautomaten aan de andere kant. 

Hett roulettespel leent zich bij uitstek om in het veld van de kansspelen vorm te geven 
aann een cultuur van verschillen, zonder te willen beweren dat er een noodzakelijk of dwingend 
verbandd tussen dit spel en de grijpcultuur is. Het roulette onderscheidt zich met name van an-
deree kansspelen door de grote individuele vrijheid bij de kansbepaling en door de dienstverle-
ningg van de croupier. De speler maakt niet alleen zelf uit hoeveel geld hij of zij in zal zetten, de 
spelerr bepaalt bovendien de kansverdeling van de inzet. Tussen het eenvoudige zwart of rood 
spelen,, waarbij de kans op winst bijna 50 procent is, tot aan de inzet op een enkel nummer, 
waarbijj die kans slechts 2,7 procent is, is er een breed en continue spectrum aan soms uiterst 
gecompliceerdee inzetten mogelijk. Hierdoor, en doordat spelers in een enkele spelronde hun 
jetonss tevens aan een verschillende kansverdeling kunnen koppelen, en ook nog eens hun in-
zettenn over opeenvolgende spelronden kunnen verdelen, ontstaat een oneindige variatie in het 
directee speelgedrag. Een hiërarchie in opgestelde speltypen bouwt voort op en versterkt deze 
individuelee variatie in het speelgedrag. Holland Casino Nijmegen heeft roulette- en blackjack-
tafelss met een minimale inzet van 10,20 of 40 gulden; de voorzichtige speler kan bij het Twin-
roulettee minimaal 5 gulden inzetten. De variatie wordt verder vergroot door het verschil tussen 
hett Frans en het Amerikaans roulette, waar de speler met een eigen kleur speelt en altijd zelf 
inn moet zetten. Verschillen in het speelgedrag ontstaan daarnaast doordat bij sommige tafels 
dee mogelijkheid bestaat om zittend te spelen. Uitsluitend in de balkonzaal kan het exclusieve 
Punto-Banco,, een variant van Baccarat, worden gespeeld. Holland Casino vergroot de ver-
scheidenheidd van het spelassortiment in de grote zaal vanaf 1993 verder met de introductie 
vann het Sic-Bo spel, een Rad van Fortuin en een Pokerspel. 
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AfbeeldingAfbeelding 9.1: Overzicht van de grote zaal in Holland Casino Nijmegen (het publiek op deze foto 
isis geënsceneerd door Holland Casino). Op de voorgrond een Amerikaans roulette tafel. De tafel-
schefschef houdt toezicht op twee tafels tegelijk. Achter haar, linksonder, zijn de twee zuilen te zien 
waaropwaarop de laatst gevallen nummers van deze speeltafels getoond worden. (Holland Casino) 

Inn dit spelaanbod, zorgvuldig opgebouwd vanaf de speeltafels, via de inrichting van de 
speelzalenn en de hiërarchie van het complete casino, waarin op een gegeven moment een 
oneindigee variatie aan spelhandelingen plaatsvindt en dat leidt tot een onoverzichtelijk en een 
nauwelijkss te volgen schakering van individuele gedragingen, vindt een verdeling van de spe-
lerss over de in het casino gangbare niveau's en gradaties in het speelgedrag plaats (zie af-
beeldingbeelding 9.1). Spelers stemmen hun individuele spelpositie af op hun voorkeuren, vaardighe-
den,, draagkracht of indruk die zij bij anderen willen wekken, en nemen daarmee een positie in 
dee spelersrangorde van het casino in. De positie die zij al spelende innemen zegt niet alleen 
ietss over het kansspel maar onthult tegelijkertijd iets over het wezen en de aspiraties van de 
spelers,, die zich met hun speelgedrag onwillekeurig ten opzichte van elkaar onderscheiden. 

Zonderr hier nader op in te kunnen gaan, want dat vereist een indringend onderzoek 
naarr het verband tussen het speelgedrag en de leefstijl van spelers, zoals ik eerder bijvoor-
beeldd heb verricht naar een tiental bingospeelster,44 merk ik op dat de schakering van spelers 
overr de speelruimte van het casino deel uitmaakt van de belonende functie die het casino voor 
dee spelers heeft. Het spelspectrum stelt spelers in staat deel te nemen aan de spelgemeen-
schapp zonder onder hun niveau te spelen, waardoor zij het spel als saai of minderwaardig er-

44.ZieKingmaa (1988). 
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varen,, of boven hun niveau te speten, waardoor zij het spel moeilijk of gevaarlijk zouden kun-
nenn vinden. Zo biedt het casino aan een ieder, afgestemd op de individuele wensen en moge-
lijkheden,, een zinvoile persoonlijke speelruimte. In hun beschouwingen over vermaak wijzen 
sociologenn als Goffman, in zijn essays Fun in Games (1961) en Interaction Ritual (1967), en 
Eliass en Dunning, in hun artikel Quest for Excitement in Leisure (1969), nadrukkelijk op de re-
guleringg van het spel via persoonlijke spanningsbalansen.45 In het verlengde van deze hori-
zontalee spanningsregulering wijs ik er hier op dat dit binnen het casino leidt tot een verticale 
differentiatiee in het publiek. Het spelspectrum levert een maatstaf op waarmee de spelers, en 
ookk de croupiers of het management, hun gedrag waarderen en reguleren. Deze waardering 
betreftt niet slechts de vraag in hoeverre spelers zich binnen de marges van de spelorde be-
wegen,, maar sterkt zich uit tot de fijnere onderscheidingen van alle gedragsnuances, inclusief 
dee omgangsvormen en het decorum van het casino: het betreft de vraag aan welke positie zij 
opp een bepaald moment binnen de spelorde inhoud geven. Aan de hand van gevoelens en ui-
tingenn van bewondering en afkeuring kunnen zij hun gedrag aanpassen. Spelers kunnen zo 
respectt afdwingen, niet alleen durf maar ook verantwoordelijkheid etaleren, en vinden aldoen-
dee hun weg en plaats in de spelgemeenschap. Spelers delen elkaar bijvoorbeeld in de catego-
riee van de 'waaghalzen' en 'lafaards', van de 'goede' en 'slechte' spelers, van de 'nette' en 
'slordige',, de 'fatsoenlijke' en 'gemene' of de 'superieure' en 'minderwaardige', al naar gelang 
hett perspectief en het speelfacet dat zij als criterium aanleggen. Zoals een dierentuin de ver-
schillenn tussen de diersoorten presenteert, zo toont de sociale arena van het casino een scha-
keringg van menselijke speelstijlen. Op een algemeen en grofmazig niveau onderscheiden de 
directiee en de croupiers, overigens niet altijd in dezelfde bewoordingen, een vier- of vijfdeling in 
hett publiek. Zij onderscheiden de in omvang beperkte categorie van de 'grote spelers', die met 
hunn hoge inzetten de aandacht trekken, veelal bij naam bekend zijn, ontzag inboezemen en 
uiterstt voorkomend behandeld worden. Hieronder kunnen zich ook de 'professionele' spelers 
bevinden,, die berekenend en hoofdzakelijk met een winstoogmerk te werk gaan. Daaronder 
volgtt de in omvang grotere categorie van 'regelmatige spelers', waarbinnen het onderscheid 
wordtt aangelegd tussen de 'serieuze' of 'echte' spelers, die zich op het kansspel concentreren, 
enn de 'recreatieve' of 'kleine' spelers, die het minder om het spel en meer om de sfeer te doen 
is.. De 'kijkers' gelden doorgaans als een subcategorie van de 'recreatieve' spelers; zij spelen 
nauwelijkss en wijden hun tijd en aandacht aan de secundaire beleving van het spel van ande-
ren.. In deze klassering bezetten de Verslaafden', 'sukkels' of 'stakkers' de onderste laag. 

Dezee klassifioering, gedragen door continue gradaties binnen iedere categorie en ge-
entt op de beloningsstructuur van de kansspelen, houdt zichzelf als een soort sociaal perpe-
tuumtuum mobile instand. Want van de beloning van het kansspel gaat een stimulans tot voortzet-
tingg en versterking van het speelgedrag en dus ook van de spelorde uit. Wie wint kan welis-
waarr direct het casino verlaten maar zet (een deel van) het ais toevallig ervaren fortuin toch 
weerr in. De beloning bestaat niet louter uit een financieel voordeel. Winst in het casino staat 
gelijkk aan nieuwe speelmogelijkheden: de beloning bestaat uit het speten zelf. Winst betekent 
eenn vergroting van de handelingsvrijheid in het casino, en het blijft steeds onzeker hoe groot 

45.. E. Goffman , 'Fun in Games' , in: Two studies  in  the sociology  of  interaction,  Indianapolis , 1961; E. Goffman , In-
teractionteraction  Ritual.  Essays  on face to face  behaviour,  Chicago , 1967; N. Elias , E. Dunning , 'Ques t for Excitemen t in Lei-
sure' ,, Society  and Leisure,  nr.2,50-85 . Zie Kingm a (1991). 
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dezee vrijheid zal worden of wanneer hier een eind aan komt. Deze vrijheid ondermijnt de soci-
alee orde van het casino niet, doch bevestigt deze eerder. Het gaat bij het spel om 'discipline-
rendee beloningen', die sturing aan het speelgedrag geven. De winst staat immer in verhouding 
tott de hoogte van de inzet en het genomen risico, zodat de speler niet lichtvaardig zal beslui-
tenn om met de winst tot een ander en hoger spelniveau over te gaan; dat vereist meer vaar-
digheid,, een grotere draagkracht of een ander zelfbeeld. De geraffineerde statistiek van het 
kansspell zorgt er niet alleen voor dat spelers regelmatig iets winnen, maar natuurlijk ook dat zij 
zelfss vaker of meer verliezen. Dit verlies ondermijnt de spelorde evenmin. Spelers weten dat zij 
vanaff een zeker verlies niet verder kunnen spelen, zonder buiten de bandbreedte van hun ei-
genn speelklasse te vallen. Verliezers trekken zich terug tot de gelederen van de kijkers, nemen 
eenn drankje en maken een praatje aan de bar, wagen voor de aardigheid nog een gokje op 
eenn automaat en verlaten het casino, om eventueel een volgende keer op hun eigen niveau 
eenn nieuwe kans te wagen. Wel kunnen de uitkomsten in de loop van iemands speelcarrière, 
afhankelijkk van opgedane ervaring, nieuwe voorkeuren of gewijzigde omstandigheden, aanlei-
dingg zijn tot de overgang naar een andere speelcategorie. 

Hett principe van de beloning behoort tot de kern van ieder kansspel. Maar de belo-
ningsdynamiekk leidt nergens tot een zo openlijke en rijk geschakeerde verscheidenheid aan 
individuelee spelers als rond de roulettecultuur van het casino. Dit maakt het spel boeiender om 
tee bekijken dan bijvoorbeeld het onnavolgbare spel op de automaten, het eenvormige bingo of 
dee eenvoudige trekking van een loterij. Naast de beloningen van het spel ervaren spelers de 
entouragee van de luxueuze omgeving, de medespelers en de voorkomende bediening in het 
casinoo als belonend voor hun speel- en uitgaansgedrag. In meerdere opzichten geeft het casi-
noo een nadere inhoud aan de cultuur van verschillen van de Waalkade. 

Dee cultuur van verschillen en het sociaal perpetuum mobile van het casino veronder-
stellenn een unieke houding van de spelers. De spelorde kan zichzelf alleen in stand houden 
voorr zover spelers zich ervan bewust zijn dat de beloningen van het casino tijdelijk zijn en tot 
dee speelruimte beperkt blijven. Spelers zijn ervan doordrongen, of worden er door de gevolgen 
vann hun speelgedrag anders wel aan herinnerd, dat het spel vaker met verlies dan winst ge-
paardd gaat. Met de kostenpost van dit verlies trakteren zij zich als het ware zelf op de belonin-
genn van het casino. Dit bewustzijn van de betrekkelijkheid van de luxe, van het risico en van 
dee winst sluit aan bij de stijlcultuur en wijst op de illusie als een belangrijke belevingsdimensie 
inn het casino; spelers koesteren niet meer dan een schijnbare winst. De illusie valt te markeren 
tenn opzichte van de fantasie aan de ene en de simulatie aan de andere kant. De fantasie acht 
ikk eerder typerend voor de loterijen, het bingo of het blackjack en sluit aan bij de lijfcultuur. 
Daarr geeft de concentratie op het resultaat aanleiding tot de koestering van een droomwereld, 
eenn andere wereld die eventueel de werkelijkheid kan worden. Bij de simulatie, die aansluit bij 
dee grijpcultuur, geven spelers zich over aan een namaakwereld waarmee zij omgaan alsof dit 
dee werkelijkheid is. Deze houding past beter bij de speelautomaat. De speelautomaat bevat 
eenn voorgeprogrammeerde reeks van beloningen, naar believen te activeren door de speler. 
Terwijll gedragsregulering bij de fantasie, zoals ik elders voor het kienen en bingo heb be-
toogd,466 vooral tot stand komt door de symbolische betekenis van het spel (instrumenteel of 
expressief),, is de gedragsregulering bij de simulatie gericht op een beheersing van de gevol-
genn (verslaafd of beheerst) en ligt bij de illusie het accent op de normatieve regels van de 

46.ZieKingma{1991) . . 
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spelordee (deviant of conformerend) (zie figuur 6.1) 
Hoewell de illusie valt te 

beschouwenn als een voorname 
belevingsdimensiee in het casino, zijn 
dee fantasie en de simulatie daar ook 
vann belang, zij het waarschijnlijk bij de 
minderr dominante of marginale 
speltypenn en spelerscategorieën. 
Zoalss verbeeld in figuur 9.4 sluit de 
fantasiee beter aan bij de professionele 
enn de simulatie bij de verslaafde 
speler.. Recreatieve spelers kunnen de gewaarwording van deze belevingsdimensies verstaan 
alss een teken dat zij zich buiten de grenzen van hun eigen speelstijl begeven. 

fantasi e e 

professionee l l 

illusi e e 

recreatie f f 

simulati e e 

verslaaf d d 

figuurfiguur 9.4: De beleving van het spel (boven de streep) bi, 
'Yn'pp  natennriftën  snelftrs  /nnrlerrle  stmen) 

9.66 Toezich t 

9.6.. f Beveiliging 
Hett casino bewaakt de spelorde met een beveiligingssysteem dat in de sfeer van het vermaak 
zijnn weerga niet kent, en dat zich daarbuiten kan meten met dat van een bankgebouw. Deze 
beveiligingg is eveneens onderwerp van de publiciteit van Holland Casino. Het casino laat zich 
opp de beveiliging voorstaan. Het weekbald Elsevier gaat hier in 1996 bijvoorbeeld uitgebreid 
opp in aan de hand van een interview met het hoofd bedrijfsbeveiliging J. Paauw.47 

Dee aandacht voor de beveiliging komt het duidelijkst naar voren in de specialistische 
beveiligingsdienst,, die bestaat uit een tiental medewerkers per casino plus een aparte eenheid 
voorr de gehele onderneming. Daarnaast controleert het Nederlands Meetinstituut (NMI) re-
gelmatigg de technische toestand van de roulettecylinders en van de speelautomaten. De be-
veiligingg voorziet steeds in een dubbel systeem: ook de bewaking wordt bewaakt. Toch vor-
menn de bewakingsdienst en de hulpmiddelen niet meer dan de zichtbare buitenkant van de 
beveiliging,, die hecht verweven is met het hele ontwerp van het gebouw, met de organisatie en 
mett de bedrijfscultuur. Van alle medewerkers trekt Holland Casino bijvoorbeeld de 'antece-
denten'' na. En de gunstige arbeidsvoorwaarden verantwoordt Holland Casino mede onder 
verwijzingg naar de veiligheid. Voor de omgang met geld en jetons, de verplaatsing en het tellen 
daarvann bij het openen van de tafels en in de telkamer, voor het betreden van bepaalde ruim-
ten,, voor de aflossing van croupiers en de administratieve verantwoording, bestaan vaste ritu-
elenn en procedures. Op de naleving van deze voorschriften ziet de veiligheidsdienst scherp toe 
enn op overtredingen staan zware straffen, zoals het onmiddellijk ontslag bij iedere vorm van 
diefstal.. Want het casino valt te beschouwen als een opengewerkte kansspelautomaat, die 
draaitt op een grote stroom transacties waarvan alleen het eindresultaat bekend is. Bij het toe-
zichtt op de geldstromen zet het casino waar mogelijk elektronische hulpmiddelen in, zoals 
voorr de registratie van het geld in de speelautomaten, bij telmachines aan de speeltafels en 

47.. 'Casino gokt niet', Elsevier, 24 augustus, 1996. J. Paauw is de 'Sherlock Holmes' van Holland Casino. Al sedert 
hett begin van de jaren tachtig is hij verantwoordelijk voor de bedrijfsveiligheid. Gedurende enkele jaren, in de periode 
1989-1992,, was hij directeur van Holland Casino Nijmegen. Ook in dat kader heb ik hem gesproken. 
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doorr een paar honderd videocamera's die al het gedrag van het personeel en de gasten voort-
durendd opnemen. En door de centrale en elektronische bewaking van de binnendeuren in het 
casinogebouww is op ieder moment bekend wie zich waar in het casino bevindt. De informatie-
technologiee levert een aanmerkelijke versterking van de discipline van het casino op. Een 
sluitendee controle ligt volgens Paauw bij de speeltafels eventueel in het verschiet met de ont-
wikkelingg van elektronische speeltafels, die ingezette en uitgekeerde jetons kunnen registre-
ren.. Maar in de jaren negentig is het controlesystemen op het geldverkeer reeds zodanig ge-
perfectioneerdd dat zich jaarlijks nog slechts enkele gevallen van diefstal voordoen.46 De voor-
naamstee betekenis van het bewakingssysteem schuilt dan ook niet zozeer in de opsporing van 
diefstallenn alswel in de preventie die van de strikte voorschriften en het alomaanwezige toe-
zichtt uitgaat. De wetenschap dat het casino diefstallen vrijwel zeker ontdekt en iedere kleine 
afwijkingg van de normale gang van zaken opvat als een aanwijzing voor fraude, weerhoudt 
medewerkerss en bezoekers waarschijnlijk reeds van de gedachte hieraan. 

Strengee veiligheidsmaatregelen maken de vestigingen van Holland Casino verder on-
aantrekkelijkk voor aanvallen van buitenaf. Dit is bijvoorbeeld de reden om de jetonkassa niet bij 
dee in en uitgang van het casino maar achterin de speelzaal te plaatsen. In 1995 vindt te Rot-
terdamm voor het eerst in de geschiedenis van de NSECN een roofoverval op een casino 
plaats.. De politie houdt de dader enkele maanden later aan. Hoewel hij zichzelf in het casino 
mett een bivakmuts onherkenbaar maakte, werd hij herkend door de video-opnamen van alle 
bezoekerss die dag te vergelijken met de opnamen van alle bezoekers die het casino verlieten. 

Dee beveiliging, die sedert de fraudezaken van eind jaren zeventig binnen Holland Ca-
sinoo de hoogste prioriteit heeft, waarborgt de verzelfstandiging van het spel. De bewaking 
vormtt een absolute voorwaarde voor een eerlijk en betrouwbaar kansspel. Hermetische pro-
ceduress voor de behandeling van geld dienen niet alleen om het spel tegen bedreigingen van 
buitenaff te beschermen, maar vormen een wezenlijk aspect van het kansspel en het casino 
zelf.. Personeelsleden die, eventueel in samenwerking met spelers, er bijvoorbeeld in zouden 
slagenn om zich buiten de spelregels om speel- of bankgeld toe te eigenen, doen dit ten koste 
vann de overige spelers of van de bank en bedreigen de voortgang van het spel en uiteindelijk 
hett voortbestaan van de onderneming. 

Eenmaall in de speelzaal merken de bezoekers en medewerkers van het casino weinig 
meerr van de strenge bewaking. De werkzaamheden van de beveiligingsdienst spelen zich 
achterr de schermen af en de videocamera's zijn in het interieur weggewerkt. Donkere koepels 
inn het plafond verraden de plaats van de beweegbare camera's boven de speeltafels. Omdat 
hett om vermaak gaat mag de beveiliging niet hinderlijk aanwezig zijn. Het casino vereist, stelt 
Paauw,, een 'streng regime' maar dient tegelijk een 'hartelijk welkom' en een 'ongedwongen 
sfeer** uit te stralen.49 De discipline staat, zoals gezegd, paradoxaal in dienst van het speelple-
zier.. De bewakingsdienst ziet erop toe dat het speelgedrag zich binnen de marges van de 
spelordee beweegt. Maar de discipline beperkt zich niet tot deze grensbewaking. De kracht van 
eenn disciplinair systeem schuilt nu juist in een vergaande invulling van de spelorde. Alleen al 
dee vormgeving van het rechte pad vermindert de kans op overtredingen. De bewaking strekt er 
dann ook niet zozeer toe om regelovertreders te bestraffen of van het casino uit te sluiten, dat is 

48.. Het zou voor Hollan d Casino als geheel jaarlijk s gaan om drie è vier medewerker s en gemiddel d een stuk of vij f 
klante nn (idem) . 
49.. Zie Else vier  (1996). 
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slechtss bij extreme het systeem ondermijnende overtredingen het geval; het doel is om vroeg-
tijdigg corrigerend in te kunnen grijpen, zodat de betrokkenen weer in de spelorde opgenomen 
kunnenn worden. Het toezicht op de extreme en bedreigende categorieën van professionele en 
verslaafdee spelers valt binnen het casino toe aan het domein van de bedrijfsbeveiliging. 

9.6.29.6.2 Beroepsspelers 
Nett als valsspelers vormen beroepsspelers sinds jaar en dag en overal ter wereld een plaag 
voorr casino's. Beroepsspelers stellen alles in het werk om van het casino te winnen. En dat is 
ookk in het moderne casino niet geheel uitgesloten. Met name bij het blackjack heeft de speler 
eenn statistisch voordeel op de bank. Begin jaren zestig legt Edward Thorp in Bear the Dealer 
(1962)) bijvoorbeeld uit hoe in de casino's van Las Vegas de speler door het bijhouden van de 
reedss getrokken kaarten een grotere kans heeft om te winnen dan de speelbank.50 Het beroep 
vann de zogeheten card counter is hierop gebaseerd. Om als kaartenteller succesvol te kunnen 
zijnn vereist wel jarenlange oefening, een opperste concentratie en zelfbeheersing, een groot 
werkkapitaall en veel speeluren. Bovendien proberen casino's de spelregels van blackjack aan 
tee passen wanneer kaartentellers met succes nieuwe systemen toepassen om een voordeel 
opp de bank uit te buiten. Maar ook methoden die niet rechtstreeks met het spel van doen heb-
benn wendt het casino aan om het de beroeps lastig te maken. Het eenvoudigst en meest doel-
treffendd is om kaartentellers de toegang tot het casino te ontzeggen. Aangezien HoEland Casi-
noo niet zonder meer spelers mag weigeren, en de spelers dus een goede wettelijke bescher-
mingg genieten, is Nederland voor beroepsspelers relatief aantrekkelijk. En dat zij ook bij het 
blackjackk in Holland Casino een voordeel op de bank kunnen behalen, zet de Tilburgse hoog-
leraarr statistiek Van der Genugten aan de hand van computersimulaties uiteen in Blackjack in 
HollandHolland Casino: hoe de dealer te verslaan! (1993).S1 

Inn Nederland doet zich voor het eerst in 1981 een openlijke confrontatie met kaartentel-
lerss voor." De NSECN verbiedt dan het maken van aantekeningen tijdens het spel. Enkele 
spelerss hebben succes met een systeem, dat rond die tijd in diverse Europese casino's wordt 
beproefd,, waarbij het maken van aantekeningen noodzakelijk is. Volgens een directeur van de 
NSECNN horen deze kaartentellers niet thuis in het casino, aangezien zij aan de spelregels iets 
toevoegenn 'waardoor ze het aan de kansspelgedachte onttrekken'.53 Tot op zekere hoogte be-
schouwtt de directie het beroepsspel als een bedrijfsrisico en in sommige gevallen ziet zij dit, 
nett als iemand die met geluk veei wint, zelfs wel als een reclame voor het casino. Het casino 
treedtt er voornamelijk tegen op wanneer het casino veel verliest en wanneer beroepsspelers 
dee croupiers of medespelers hinderen en de sfeer bederven. Kaartentellers gaan daarom ui-
terstt behoedzaam te werk en zijn het liefst onopvallend aanwezig. Maar in de jaren negentig 
ontstaatt een probleem. Het Amsterdamse casino ontzegt aan een groep van zeven beroeps-
spelerss de toegang tot de eerde privé, waar zij met relatief hoge inzetten kunnen spelen.54 Per 
persoonn zouden deze spelers naar eigen zeggen jaarlijks één tot tweehonderdduizend gulden 

50.. Dit voordee l ontstaa t doorda t speler s kunne n onthoude n welk e kaarte n in de loop van het spel getrokke n worde n 
enn hun inzet bij een volgend e trekkin g van deze wetenscha p afhankelij k kunne n maken . 
51.. B.B. van der Genugten , Bladqack  in  Holland  Casino:  Hoe de dealer  te verslaan!,  Tilbur g Universit y Press , 1993. 
52.. 'Casin o versu s "schrijvers"* , Haagse Post,  12 decembe r 1981. 
53.. Idem, 31. 
54.. de Telegraaf,  7 oktobe r 1993. 
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verdienen.. Van de rechter moet het casino hen weer toelaten, maar het casino zit hen nadien 
opp allerhande manieren dwars, zeggen de betrokken spelers.55 Een overeenkomstig conflict is 
err met de internationaal befaamde kaartenteller en in Nederland woonachtige Griek John Ta-
ramas,, alias Johnny the Greek. Hij eist eind 1996 bij de rechter een schadevergoeding van 
Hollandd Casino vanwege de toegangsverboden en waarschuwingen die hij in 1990 en 1994 
krijgt.566 Hij zou 'uiterst vervelend' tegen andere gasten zijn geweest. In ruil voor het opgeven 
vann de schadeclaim trekt het casino de waarschuwing in.57 Het einde van het kaartentellen lijkt 
dann echter nabij. Holland Casino introduceert in 1997 Automatic Card Shufflers (ACS), waar-
meee na ieder spel de getrokken kaarten opnieuw in het pak gebracht worden en het tellen na-
genoegg zinloos wordt.58 

Hett verschijnsel van de beroepsspeler onderstreept op twee manieren de constructie 
vann vermaak in het casino. Ten eerste betekent deze uitzondering niet zozeer dat bij kans-
spelenn het verdienen van geld uitgesloten is alswel dat het casino ten opzichte van de speler 
objectieveobjectieve voordelen heeft. Min of meer zoals de videocamera het oneerlijke spel terugdringt 
levertt de schudmachine een betere grensafbakening op, door systematische winst van spelers 
nagenoegg uit te sluiten. Wanneer een speler veel geluk heeft wint de bank uiteindelijk overi-
genss ook, omdat de bank het spel langer vol kan houden dan de speler. Dit komt door de ka-
pitaafvoorsprong,, waarvan de bank verzekerd is door aan de inzet gestelde limieten. Zo sluit 
hett casino uit dat een superrijke speler de bank kan 'laten springen'. De bank speelt altijd door 
totdatt ze wint en hoeft nimmer een risico te nemen dat doorspelen in gevaar kan brengen. 

Ditt voordeel van de bank moet worden opgevat als een minimaal theoretisch voordeel, 
datt dient om zeker te stellen dat ook een situatie waarin alle spelers op de voor hen meest 
gunstigstee manier zouden spelen nog winst voor de bank oplevert. In de praktijk is het bank-
voordeell vele malen groter. Want, ten tweede, wijst de winst van de beroepsspeler op de regel 
datt veel spelers hun objectieve voordeel op de bank subjectief niet uitbuiten. De meeste spe-
lerss beheersen het spel onvoldoende om het kleine voordeel te kunnen verzilveren. Zeer velen 
willenn dit ook niet. Zij hebben andere motieven en koesteren de illusie van winst. Zij accepte-
renn het lichte nadeel ten opzichte van de bank, besparen zich de moeite om dit nadeel op te 
heffen,, en proberen op basis van geluk te winnen. Spelers spelen daarbij vaker door totdat ze 
eenn keer verliezen, ook al hebben ze een keer geluk gehad en op grote winst gestaan, dan dat 
zee hun winst mee naar huis nemen. Ze zouden dan het spel afbreken dat ze nu juist willen 
spelenn en met veel geld nog intenser, dat wil zeggen langer, vaker of met grotere risico's, kun-

55.. 'Blackjack-expert s zijn "bedrog "  casino' s beu' , de Volkskrant,  10 augustus , 1995. 
56.. 'Blackjac k is een kleine , rare oorlog' , de Volkskrant,  2 decembe r 1996. 
57.. de Volkskrant,  11 maart 1996. 
58.. Een kaartentelle r vertel t mij in 1997 over de gevolge n van de schudmachines : 'Kaartentelle n kan nog steeds , 
maarr  de winstmarge s zijn nihil . En kaartentelle n is slecht s een facet , met een gewon e shoe-gam e kun je ook shuffle -
trekke nn en het zogenaamd e azen traeen , keycard s onthoude n die voor de aas liggen . Dit alles kan niet meer met de 
schudmachin ee - met de eerst e versi e kon dit wel.. . hè, hè, hè maar dat was een ontwer p foutje . De winstverwach -
tingg met schudmachin e is als volgt . Het gemiddeld e aantal handje s per uur is 70. Daarvan hebbe n gemiddel d 12 een 
positiev ee verwachtin g voor de spele r en de ander e 58 hebben een negatiev e verwachting . Indien je bij de positiev e 
verwachtin gg 400 gulde n inzet en bij de negatiev e verwachtin g 20 gukte p - de huidig e tafel maxim a en minim a - is je 
winstverwachting ::  {12*/400*0,5%=/24} - {58*/20*0,6%=/7} = ƒ17 per uur . Bij een omzet van zo'n 5000 gulde n is dit 
geenn pretti g gegeven ! Dan kun je maar beter thui s blijven!!. ' 
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nenn spelen. Dit geldt niet alleen voor blackjack maar ook voor roulette.90 En dit gedrag is vol-
strektt begrijpelijk, tenminste zolang het doel spelen en niet het verdienen van geld is. 

9.6.39.6.3 Gokverslaafden 
Dee bedreiging die van verslaafden voor het casino uitgaat is tegenovergesteld aan die van de 
beroepsspelers.. Het gevaar schuilt nu niet in een geldelijk verlies voor het casino maar in een 
amorelee winst: een winst die voortvloeit uit andere situaties dan waarvoor het casino toege-
staann is. Waar beroepsspelers de speelcultuur van het casino ondermijnen kunnen gokver-
slaafdenn het casino maatschappelijk te gronde richten. Het grote verlies dat verslaafden kun-
nenn leiden wordt niet begrepen als de bekostiging van een vermaak, maar als de uitbuiting van 
dee zwakte van de speler door het casino en de opoffering van de speler aan het spel. Omdat 
dee verslaafde onvoldoende in staat is om zelf het spel te beëindigen kan het spel leiden tot de 
ruïneringg van een speler. Dit levert slechte publiciteit op en ondermijnt de legitimiteit van het 
casino,, dat zich niet langer in dienst van het vermaak stelt. 

Casino'ss kunnen op uiteenlopende manieren met verslaafden omgaan. Verslaafden 
kunnenn worden gezien als een buitenkans, als een gemakkelijke prooi en in hun speelzucht 
wordenn gestimuleerd. Bevordering van het spelen en van het verlies kan bijvoorbeeld worden 
gezienn in het verschaffen van krediet of van reisgeld aan leeggespeelde spelers, wat in som-
migee illegale en buitenlandse casino's wel gebeurt. Doordat spelers op geen enkele manier 
krediett kunnen krijgen en zich vrijwillig de toegang tot het casino kunnen laten ontzeggen - wat 
mogelijkk is doordat zij zich bij het bezoek moeten laten registreren - stelt Holland Casino gren-
zenn aan de uitbuiting van gokverslaafden. Dit streven is in 1973 bij wet geregeld, in navolging 
vann de Oostenrijkse situatie (zie paragraaf 5.3.2). Deze exploitatie-voorwaarden zijn van poli-
tiekee betekenis. De regering stelt in 1989 bijvoorbeeld bij de evaluatie van het kansspelbeleid 
dee 'verantwoordelijkheid van de exploitant betreffende preventie, signalering en eerste opvang 
vann probleemspelers', die in het casinowezen aanwezig zou zijn, ten voorbeeld aan 'andere 
exploitantenn van kansspelen'.60 

Inn de brochure De regels van het spel (1990), een handleiding voor de casinospelen, 
staatt een verwijzing naar de gevaarlijke kant van het casino: 

(...)) eenmaal in een casino, is de verleiding soms groot om meer geld uit te geven dan de be-
doelingg was. Daarom doet u er verstandig aan voor een bezoek aan een Holland Casino te be-
denkenn hoeveel u op een avond uit wilt geven. En ervoor te zorgen dat u ook niet meer dan dat 
bedragg op zak heeft.01 

Inn aanvulling hierop geeft de brochure De risico's van het spel (1990) nadere uitleg over de 
kenmerkenn van gokverslaving, overigens niet zonder dit verschijnsel te nuanceren en nadruk-
kelijkk op het bestaansrecht van Holland Casino te wijzen. De brochure wijst op de mogelijkheid 

59.. Hiervoo r schijn t ook een praktisc h bewij ss  te bestaan . Want als begin jaren zeventi g in Engelan d de 0, waarbi j alle 
inzette nn naar de speelban k gaan en waarop het statistisch e voordee l van de bank berust , word t afgeschaft , blijf t net 
casin oo grot e wins t maken (Zie Van Lennep , 1989,22). 
60.. Regeringsstandpun t kansspele n in perspectief , Handelingen  der  Stoten  Generaal,  1988-1989, wet. 21.277, 
nr.2.,8. . 
61.. Hollan d Casino , De regels  van het  spel,  1990,6. 
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vann hulpverlening en een vrijwillige bezoekbeperking of een toegangsverbod. Gesteld wordt 
datt zo'n 3 procent van de spelers problemen met kansspelen zou hebben en dat 0,5 procent 
'echtt gokverslaafd' zou zijn. De grens tussen 'verslaafd' en 'niet verslaafd' zou worden over-
schredenn wanneer 'het gokken alle terreinen van het leven beheerst'. In 1995 vragen landelijk 
16733 spelers een toegangsverbod aan en komt Holland Casino met 964 spelers een bezoek-
beperkingg overeen.62 

Gokverslaafdenn beschouwt Holland Casino tot op zekere hoogte als onvermijdelijk. 
Hulpp door het casino wordt dan gezien als uiting van goede wil en van ethisch verantwoord 
ondernemerschap.. Maar Holland Casino helpt verslaafden hoofdzakelijk wanneer zij zelf reeds 
vann hun probleem doordrongen zijn en daar zelf om vragen. In de overgrote meerderheid van 
dee gevallen spreekt niet het personeel degene die om een beschermende maatregel vraagt op 
hett speelgedrag aan maar brengt deze het probleem zelf ter sprake.63 Jellinek Consultancy, 
ingeschakeldd door Holland Casino voor de ontwikkeling van het verslavingsbeleid, en mede-
werkerss van Holland Casino beamen dat een verslaving zich moeilijk ondubbelzinnig laat vast-
stellen.. Net zomin als dronkenschap iemand direct tot alcoholist maakt, maakt een groot ver-
liess de speler direct tot een gokverslaafde. Verder kan wat ogenschijnlijk verslaafd gedrag lijkt 
eenn andere achtergrond hebben. Verslaafden kunnen hun speelproblematiek bovendien ver-
hullenn en zich als normale spelers voordoen. En uiteindelijk kan een verslaafde het advies tot 
minderenn altijd naast zich neerleggen. Daarnaast mag de aandacht van het casino voor ver-
slaafden,, net zoals bij de beveiligingsmaatregelen, niet ten koste gaan van de sfeer en van de 
voortgangg van het spel. Deze grens trekt Holland Casino duidelijk met het ontslag in 1994 van 
dee croupier L. van Duren.64 Dit ontslag trekt grote aandacht van de media. Van Duren, die in 
casinokringg als bijnaam 'de missionaris' heeft omdat hij zich mede op de bijbel beroept, krijgt 
ontslagg omdat hij spelers en collega's tijdens het spel op gevaarlijk gokgedrag wijst. Van Duren 
iss dan al vijftien jaar croupier maar verandert van mening over het casino en laat zijn geweten 
spreken.. Sluit hij zich eerder nog aan bij collega's die redeneren 'dat een speler voor zijn eigen 
verliess verantwoordelijk is', gaandeweg dringt het besef door dat 'de notoire gokker zichzelf op 
geenn enkele manier in de hand heeft' en 'beschermd moet worden tegen zijn eigen uitwassen'. 
Hendrikk (een pseudoniem) was zo'n gokker, de oprichter en voorzitter van de Nijmeegse groep 
vann anonieme gokkers (AG).65 

Hendrikk raakte verslaafd aan het gokken in een casino van de NSECN. Midden jaren zeventig 
woontt en werkt hij als leraar Nederlands in Zuid-ümburg. Enige tijd na de opening van casino 
Valkenburgg (1977) bezoekt hij dit casino voor een feestelijk personeelsuitje. Hij heeft dan nog 
nooitt gegokt, maar is onder de indruk van de sfeer en van het spel en wint die avond 175 gul-
den.. Het avondje bevalt en Hendrik keert nadien nog eens alleen in dit casino terug. Hij neemt 
veell geld mee, niet omdat hij zijn hoop op het casino vestigt maar omdat hij eens flink wil gok-
ken.. Hij verliest die avond duizenden guldens. Dit geld kan hij wel missen, hij bezit redelijk wat 

62.. Jaarverslag  1995,27. 
63.. Dit blijk t uit cijfer s die de directeu r van het casin o toon t op een congre s over kansspele n op 12 septembe r 1996 
aann de Erasmusunrversitei t te Rotterdam . In het eerst e kwartaa l van 1994 vinde n van de 487 nieuw e gesprekke n 
mett  speler s over kansspelverslavin g er 70 (14%) plaats op initiatie f van Hollan d Casino . 
64.. de Volkskrant,  12 maart 1994. 
65.. Interview,  mei 1992. 
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spaargel dd en een erfenis . En hij vind t het spelen echt spannen d en leuk . Bovendie n meent hij 
zijnn verlie s een volgend e keer net zo gemakkelij k weer goed te kunne n maken . Het casin o 
word tt  tot een soor t uitdaging . Maar binne n een jaar loop t het verlie s op tot 70.000 gulden . On-
dertusse nn heeft hij het roulett e goed leren kennen en ook de casino' s van Aken en Spa bezocht . 
Hett  spel blijf t hem fascinere n maar het verlie s word t tot een obsessie , en zijn werk begin t onder 
zijnn spel te lijden . Hendri k bezoek t de casino' s steeds alleen . Van meet af aan beleef t hij het ca-
sinobezoe kk als ietwa t 'schizofreen' , omdat hij aanvoel t dat het 'eigenlij k een verkeerd e bezig -
heid ''  is. Hij wil niet dat bekende n hem in het casin o zien. Zo ontwikkel t hij een dubbelleven , 
waarinn hij vrienden , kennisse n en collega' s soms belazert . Met dit dubbel e bestaan breekt Hen-
drikk  in 1979 resoluut . Hij is dan begin veertig , en hij begin t een nieuw bestaan in Nijmege n waar 
hijj  een baan vind t in het maatschappelij k werk en intrek t bij een leuke vrou w met kinderen . En-
kelee jaren gokt hij geheel niet , totda t in 1983 zijn nieuwsgierighei d word t geprikkel d door de 
Goldenn Ten casino' s die in Nijmege n en omstreke n worde n opgericht . Niemand mag hem hier 
zien,, zoveel is zeker. Hendri k word t een meester in het verheimelijke n van het casinobezoek . 
Hett  zijn vaak ook maarr  kort e bezoekje s van hoogui t een uur op rustig e tijdstippen  in de middag . 
Dee sfeer in deze casino' s staat hem bovendie n niet aan. In vergelijkin g met de luxueuz e casi -
no'ss  van de overhei d of in het buitenlan d beschouw t hij de Golden Ten casino' s als louche . Hij 
weett  het zo te regelen dat hij ongemerk t af en toe een avond of een weeken d naar het casin o in 
Valkenburg ,, Zandvoor t of Scheveninge n kan gaan. Daar speel t hij wel met aanzienlij k hoger e 
bedragen ,, omdat de jeton s in de overhekJscasino' s veel duurde r zijn dan in de Golden Ten ca-
sino's ;;  voor eenzelfd e speelstij l heb je dus meer geld nodig . Soms speel t hij op wel drie tafels 
tegelij kk  en geeftt  een zaalbediend e zijn opdrachte n door aan de croupiers . De mooi e casino' s en 
hett  roulett e geven hem voldoening . Hij erger t zich weteens aan klein e speler s die zijn spel ver-
store nn of in de weg staan , al gedraag t hij zich immer hoffelijk . Hendri k raakt weer verstrik t in een 
neerwaards ee spiraa l met toenemend e verliezen . 'Gedachtenkronkels' , dat hij het verlore n geld 
weerr  terug kan winnen , jagen hem op. Hendri k koester t niet de illusi e maar de fantasi e van 
winst .. 'Waarom werk ik eigenlij k nog' , denkt hij soms . 'Wat moet ik met een salari s van netto 
25000 gulde n per maand , waar ik vij f dagen per week voor werk en ook nog een hoop thuiswer k 
voorr  doe, terwij l ik in het casin o in één klap 2500 gulde n kan winnen...' . Niemand spreek t hem 
opp zijn gokgedra g aan. Enerzijd s weet hij zijn verlieze n voor zijn omgevin g geheim te houden , 
anderzijd ss gedraag t hij zich in de casino' s voorkomend . Hij word t behandel d als een graag ge-
zienee gast . En bij de bank kan hij zonder meer een consumptie f kredie t van 30.000 gulde n af-
sluiten .. Om de verlieze n verder te bekostige n neemt hij er een baantj e bij als verzekerings -
agentt  Maar als hij op een dag 7000 gulde n van de verzekeringsmaatschappi j verspeel t is hij 
wanhopi gg en beken t hij zijn verslaving . Zijn wereld stor t ineen . Hendri k hervind t zichzel f in een 
verslavingsklinie kk voor alcoho l en drugs , waar hij de enige gokke r is. Hoewel de therapeute n 
weini gg weten van gokker s vind t hij baat bij de therapie , waarin uitvluchte n en excuse s worde n 
ontzenuwd ,, hij zijn gedrag beter leert begrijpe n en hij zijn leven weer op orde krijg t 

Evenal ss de beroepsspele r is de verslaafd e op twee maniere n betrokke n bij de constructi e van 
vermaa kk in het casino : doo r het fei t van de uitzonderin g en doo r het fei t van de verslaving . Ten 
eerst ee is het antiverslavingsbelei d van Hollan d Casin o niet gerich t op het uitsluite n van versla -
vin gg maar stel t dit belei d daar grenze n aan. Het is de moedwillig e uitbuitin g van gokverslaaf -
denn die Hollan d Casin o afzweert . Overigen s zoude n ook zonde r een begeleidin g van het casi -
noo de 'echt e verslaafden ' uiteindelijk , op eigen krach t of doorda t hun bronne n uitgepu t raken, 
uitt  het casin o verdwijnen . Hendri k is daar een voorbeel d van . Het antiverslavingsbelei d lijk t 
voora ll  een elegant e manie r om verslaafde n te verwijderen , een esthetisch e ingree p in de ver-
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houdingg met het publiek, enigszins vergelijkbaar met de stilering van het gebouw. De uitzonde-
ringring bevestigt de regel dat bij Holland Casino het recreatieve spel centraal staat. 

Hett antiverslavingsbeleid moet dan ook worden opgevat als uiting van een minimale 
moraal.. Want het aantal verslaafden is in de praktijk groter dan het aantal dat hierover met het 
casinoo een gesprek aangaat. Holland Casino onderschrijft dit zelf met het voorbeeld van de 
'beheerstee verslaafden', die minder goed te signaleren zouden zijn.86 Ook hier is Hendrik een 
goedd voorbeeld van. In ieder geval wijst, ten tweede, het toegangsverbod op de regel dat het 
casinoo de subjectieve ontwikkeling van een verslaving niet tegengaat. De meeste personeels-
ledenn zijn onvoldoende in staat om het nuanceverschil tussen verslaafd en beheerst gedrag te 
maken.. Zij zouden in hun dagelijkse werk, waarin het nu eenmaal hun taak is om spelers opti-
maall te bedienen, bovendien te maken krijgen met een belangenconflict. Daarom moeten zij 
hett risico om (ongewild) een verslaving te bevorderen voor lief nemen. De verantwoordelijk-
heidd hiervoor berust bij collega's die speciaal met de gokverslaving belast zijn. In dit opzicht 
kann het antiverslavingsbeleid beter worden getypeerd als een correctiebeleid dan als het 'pre-
ventiebeleid'' waar Holland Casino zelf van spreekt. Hoewel men dit niet openbaar wil maken 
gebruiktt Holland Casino bijvoorbeeld, om de effectiviteit van het 'preventiebeleid' publiekelijk te 
onderstrepen,, een hierop gericht evaluatie-onderzoek (1995) uitgevoerd door het bureau 
KPMG.677 Maar dit onderzoek gaat uitsluitend in op de vraag naar het correctie-effect, op de 
vraagg of spelers die eenmaal op hun gedrag zijn aangesproken daadwerkelijk minder vaak zijn 
gaann spelen, terwijl het er bij preventie natuurlijk om gaat vast te stellen wat de aard van het 
speelgedragg is, en in welke toestand spelers verkeren op het moment dat zij om een bezoek-
beperkingg vragen, of door het casino op hun speelgedrag worden aangesproken. Holland Ca-
sinoo zou dan precies kunnen weten wat al dan niet wordt aangericht. 

Dee zorg voor gokverslaving is zo op meerdere manieren buiten het spel geplaatst, 
vooraff in brochures waarvan de tekst voor de spelers minder opmerkelijk zal zijn dan de er-
kenningg ervan door het casino, en achteraf door verslavingsdeskundigen die in actie komen 
alss het kwaad al is geschied. Net zoals met het verwijderen van de beroepsspeler niet het be-
rekenendee spel verdwijnt, zo verdwijnt met het verwijderen van de verslaafde niet het versla-
vendee spel uit het casino. Berekeningen en verslavingen maakt Holland Casino met het inper-
kenn van de uitwassen aanvaardbaar en dus exploiteerbaar, zodanig dat het speelgedrag nog 
nett 'recreatief genoemd mag worden. Met deze kanttekening wil ik hier niet het versla-
vingsbeleidd van Holland Casino kritiseren. Eerder wijs ik er, zoals weergegeven in figuur 9.5, 
opp dat het recreatieve spel ten dele bestaat uit 'berekenend' en 'verslaafd' spel. Het begrip re-
creatiee slaat in dit verband op een beperkte mate van berekening (die net niet leidt tot verlies 
voorr het casino) en verslaving (die net niet leidt tot de ondergang c.q. uitsluiting van de speler). 
Hett doel van Holland Casino om 'de grens tussen recreatief en problematisch spelen zo 
scherpp mogelijk te trekken',68 suggereert wel een fermere aanpak dan in werkelijkheid het ge-
vall is, omdat het antwoord op de vraag wéér de grens wordt getrokken zeker zo belangrijk is 

66.. J. Paauw, 'Preventi e van problematisc h spelen in Hollan d Casino, ' in: A. van' t Veer, H. Moerlan d (red.), Kans-
spelenspelen  herijkt,  Gouda Quint , Deventer , 1996,93-99,97. 
67.. Zie Hollan d Casino , Jaarverslag  1995,27; Zie ook de bijdrage n van de algemee n directeu r van Hollan d Casino 
Th.MAA van Keulen , en het hoof d van de bedrijfsbeveiligin g J. Paauw, aan de congresbunde l onder redacti e van 
Van'tt  Veer en Moerlan d (1996). 
68.. Zie Van Keulen (1996,47). 
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Beveiligingg van 

Plezierspel l Profijtspel Profijtspel 
Bewakin n ett plezierspel 

alss het streven die grens scherp te trekken. 
Overigenss tonen overheid en 

politiekk weinig belangstelling voor de 
gokverslavingg bij Holland Casino. Dit 
wordtt bijvoorbeeld onderstreept door 
kamervragenn van het GPV naar 
aanleidingg van de eerder aangehaalde 
televisiereportagee Hollandse Roulette uit 
1997.699 De kamerleden vragen zich af of 
uitt de reportage niet moet worden 
afgeleidd dat het 'tegengaan van 
gokverslavingg onvoldoende functioneert' 
enn vragen 'welke maatregelen getroffen 
zullenn worden' om aan de 'gebleken 
misstanden'' een einde te maken. De 
verantwoordelijkee bewindslieden van EZ 
enn van Justitie antwoorden hier 
eenvoudigwegg op dat 'er altijd een aantal 
probleemgevallenn zullen blijven' en dat er 
geenn behoefte bestaat aan 'aanvullende 
maatregelen'.. Zij verwijzen verder naar 
hett voornemen uit de nota Kansspelen 

herijktherijkt (1995) om een evaluatie-onderzoek naar het antiverslavingsbeleid in te stellen. Maar 
vann een onderzoek naar gokverslaving bij Holland Casino is dan (twee jaar na het voornemen) 
nogg geen werk gemaakt. 

Hett beleid rond Holland Casino blijft gebaseerd op een geringe feitelijke kennis van 
dezee problematiek. In Engeland stelt een groep van vijf commerciële casino-ondernemingen 
well een onderzoek naar de omvang van gokverslaving binnen hun casino's in.70 Afgaande op 
ditt onderzoek zou het aandeel gokverslaafden in het casinopubliek, in vergelijking met de door 
Hollandd Casino gegeven indicatie, in de Britse casino's viermaal zo hoog zijn als in Nederland. 

Dee houding van Holland Casino tegenover gokverslaving valt hiermee te omschrijven 
alss reactief. Holland Casino is geneigd de verantwoordelijkheid voor gokverslaving in de eerste 
plaatss bij de speler te leggen en pas onder externe druk, met name maatschappelijke onrust 
overr gokverslaving, maatregelen te nemen. Tekenend is wellicht de houding van Holland Ca-
sinoo tegenover spelers uit de Chinese gemeenschap. In Holland Casino Nijmegen maken 
spelerss van Chinese afkomst ongeveer tien procent van de bezoekers uit. Over hen zegt de 
directeurr in 1994 in een interview met de Gelderlander. 

FiguurFiguur 9.5: De bewaking van het plezierspel in het 
casinocasino impliceert tot op zekere hoogte het 
berekenendeberekenende en het verslavende spel (zie ook figuur 
1.2). 1.2). 

69.. Schriftelijke vragen van 13 oktober 1997 door het GPV aan de minister van Economische Zaken en aan de 
staatssecretariss van Justitie. De antwoorden zijn van 24 november 1997. 
70.. S.E. Fisher, Gambling and problem gambling among casino patrons. University of Plymouth, 1996; dit onderzoek 
betreftt de casino's van Grosvenor Casinos Ltd., London Clubs International PLC, Ladbroke Clubs Ltd., Stakis Leisu-
ree PLC en Tower Casino Group Ltd. Dit onderzoek rekent 2 procent van de bezoekers tot 'zware gokverslaafden'. 
Terr vergelijking: Holland Casino zelf spreekt van 0,5 procent, en in mijn eigen (grofmazige) onderzoek (Kingma 
1993)) is voor Nederland sprake van 1,3 procent (zie tabel 6.5). 
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Datt is voor ons een prima doelgroep. Het zijn plezierige mensen, waar je niet of nauwelijks pro-
blemenn mee hebt. Ze spelen hun spel. Ze nemen hun verlies of ze nemen hun winst, ze gaan 
weerr en ze komen weer terug. Het is een hele fijne groep om in huis te hebben. Geen enkel 
probleem.71 1 

Aann deze doelgroep besteedt Holland Casino extra aandacht. Zo viert Holland Casino het Chi-
nesee nieuwjaar en volgen een aantal croupiers een cursus Chinees. Het bezoekgedrag van 
Chinesee spelers kent een piek op de maandagavond, de vrije dag voor personeel in de hore-
ca,, en kenmerkt zich verder door tamelijk kortstondig en groepsmatig bezoek. De Chinezen 
komenn duidelijk om te gokken en spelen met relatief hoge bedragen. Ze hangen niet rond in 
hett casino om het spel van anderen te bekijken. Voor het casino levert deze aantrekkelijke 
groeperingg dus geen problemen op, maar dat wil niet zeggen dat het casino voor deze groepe-
ringg geen problemen oplevert. De gokproblematiek van de traditioneel gesloten Chinese ge-
meenschapp komt voor het eerst naar buiten in 1996, na protesten vanuit de Chinese gemeen-
schapp tegen de Chineestalige advertenties van Holland Casino en met name de radiospotjes 
inn het Chinese programma van Radio 5.72 Veel Chinese gokkers blijken verstrikt in de netten 
vann woekeraars die ook in Holland Casino actief zouden zijn. 

Hett gemeentebestuur kan op de gang van zaken in het casino nauwelijks invloed uit-
oefenen.. Dit wordt onderstreept door het feit dat het gemeentebestuur van Nijmegen, tegen de 
achtergrondd van de grote onrust over gokverslaving, in 1992 besluit tot een sanering van de 
speelautomatenmarkt.. Vanaf 1994 moeten in Nijmegen de gokautomaten uit alle cafetaria's 
verdwenenn zijn en mag in een café slechts één automaat staan. Deze sanering betreft natuur-
lijkk niet het casino, zo wordt ironisch opgemerkt in een column van De Gelderlander.73 Terwijl 
dee gemeente de speelautomaten in de horeca terugdringt, en de drie plaatselijke speelhallen 
zekerr geen toestemming krijgen om het aantal speelautomaten uit te breiden, blijkt het voor 
Hollandd Casino een jaar later, door de gescheiden verantwoordelijkheden van de landelijke en 
plaatselijkee overheid, wel mogelijk om de speelautomatenzaal en het bestand aan speelauto-
matenn met een kwart uit te breiden. 

9.77 Verzelfstandigin g en beheersin g 

Inn dit hoofdstuk is de betekenis van het casino voor de kansspelen besproken. Ik heb deze 
betekeniss geanalyseerd in termen van de beheersing van het gokken als een commercieel 
vermaak,, de belangrijkste interne voorwaarde die vanuit de planologie aan de vestiging van 
eenn casino wordt gesteld. In het casino worden de kansspelen in de eerste plaats gereguleerd 
viaa de gevolgen van de exploitatie, met name door af te gaan op de opbrengsten en op het 
speelplezier.. Deze beheersingsstrategie verwijst naar de derde fase in de verzelfstandiging 
vann de verschijningsvorm. 

Hett vormkenmerk van de beheersing van de kansspelen in het casino is de ruimtelijke 
concentratieconcentratie en exploitatie van kansspelen. In het casino worden zoveel mogelijk kansspelen 

71.. De Gelderlander, 28 April 1994. 
72.. de Volkskrant, 18 februari 1996. 
73.. De Gelderlander, 12 novemberr 1992. 
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dichtt opeengepakt aangebeden aan de spelers. Deze kansspelen worden op een professio-
nelee manier geëxploiteerd, wat in de eerste plaats naar voren komt in het specialistische be-
roepp van de croupier maar ook van toepassing is op de ondersteunende administratieve-, 
restauratieve-,, technische- en beveiligingstaken. De professionele organisatie beheert het 
bankspell en verzorgt het plezierspel van de spelers. Het onderscheid tussen deze posities bij 
hett kansspel, dat al in de eerste fase van verzelfstandiging gemaakt wordt, is in het casino niet 
alleenn gereglementeerd maar wordt daar ook geëxploiteerd. 

Hett inhoudelijk kenmerk van de beheersing is de begrenzing van het speelplezier. Het 
casinoo accentueert het speelplezier bij het gokken en schermt deze specifieke manier van 
gokkenn zorgvuldig van de buitenwereld af. In het casino wordt op een gedisciplineerde manier 
gespeeld.. Deze discipline komt naar voren in een combinatie van de afscheiding van en het 
toezichtt op het vermaak (zie figuur 9.1). Het plezierspel krijgt een centrale plaats in de spelor-
dee van het casino, en wordt ondersteund door de strenge beveiliging van het gebouw en van 
dee kansspelen. Het plezierspel wordt ook ondersteund door de afzondering van beroepsspe-
lerss aan de ene en van gokverslaafden aan de andere kant. 

Dezee kenmerken van het casino zijn afgeleid van en uitgewerkt voor Holland Casino 
Nijmegen.. Dit prominente casino aan de Waalkade heb ik vergeleken met het marginale casi-
noo Charlemagne vlak over de gemeentegrens. Dit levert een analyse op van de inrichting van 
hett gebouw en van het verloop van activiteiten. Deze analyse is gemaakt op basis van de in-
teractiess van personeelsleden en van bezoekers. Een grote vrijheid bij de exploitatie van kans-
spelenn gaat samen met een verandering van de kansspelen in een bepaalde richting. De ex-
ploitantt dient zich te concentreren op het bankspel en de speler concentreert zich op het ple-
zierspel.. Dit zijn complementaire processen bij de beheersing van het gokken als een com-
mercieell vermaak, die in dit boek vanuit verschillende invalshoeken aan de orde zijn gesteld. 
Dee professionalisering van de bedrijfsvoering valt te interpreteren in het verlengde van de ver-
beeldingg van de criminele exploitatie (zie hoofdstuk 2). En de disciplinering van het speelge-
dragg kunnen we interpreteren in het verlengde van de verbeelding van gokverslaving (zie 
hoofdstukk 3). 

Bijj de exploitatie van het bonafide bankspel zouden we in het verlengde van het eerder 
besprokenn spanningsveld tussen de 'parasitaire criminaliteit' en de 'slachtofferloze misdaad' 
(ziee de hoofdstukken 2 en 5) kunnen spreken van een spanningsveld tussen een 'slachtoffer-
loze'' en een 'parasitaire' exploitatie. Want net zomin als een zuivere spelexploitatie legaal 
hoeftt te zijn hoeft een onzuivere spelexploitatie illegaal te zijn. In het geval van een parasitaire 
exploitatiee is, net als bij de parasitaire criminaliteit, sprake van een onzuiver bankspel waarbij 
gokexplottantenn de spelers en de overheid benadelen. Bij een 'slachtofferloze' exploitatie is 
daarentegenn sprake van een zuiver bankspel. Rondom het kansspel bestaat dan een strikt on-
derscheidd tussen de posities van de spelers, de organisatoren en de toezichthouders (zie fi-
guurguur 1.2). Dit doel wordt nagestreefd in een professionele organisatie zoals Holland Casino. In 
dee analyse van het beroep van croupier heb ik beschreven hoezeer en op welke manieren dit 
beroepp en dit bedrijf inhoud geven aan het bankspel. De croupier stelt zich dienstverlenend op 
enn bemoeit zich zo weinig mogelijk met het spel der spelers. Holland Casino bevordert deze 
houdingg op allerhande manieren, door gedetailleerde gedragsinstructies en de ondersteuning 
vann het werk met technische hulpmiddelen. Holland Casino garandeert een optimale techni-
schee staat van het speelmateriaal en sluit fraude bij het spel nagenoeg uit. Door de ritualise-
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ringring van de werkzaamheden zijn de croupiers duidelijk herkenbaar en is hun gedrag voorspel-
baar.. Zij bedienen de spelers gastvrij en vrijwel foutloos op hun wenken. De croupiers cultive-
renn een vriendelijke maar zakelijke houding tegenover de gasten, waarbij zij afstand bewaren 
tenn op zichte van de spelers en het spel. 

Eenn paradoxale bevestiging van de afstandelijkheid valt te zien in de 'informalisering' 
vann de omgangsvormen tussen de spelers en de croupiers. Om een breder publiek aan te 
kunnenn spreken en een ongedwongen sfeer te scheppen krijgen de medewekere enige vrij-
heidd in de omgang met gasten. Zij mogen in hun gedrag al naar gelang de situatie en de eigen 
inschattingg variaties aanbrengen. Maar voor zover de medewerkers van het casino zich be-
wustt zijn van deze variaties en er voor dienen te waken dat de toenadering tot de gasten niet 
zodanigg is dat de suggestie van een 'belangenverstrengeling' kan ontstaan, gaat het eerder 
omm een illusie van 'betrokkenheid' dan om een vermindering van onderlinge afstanden. Dit 
soortt informalisering lijkt dubbelzinnig en geeft uitdrukking aan een creatieve beheersing van 
dee afstandelijkheid. 

Dee rijksoverheid houdt de spelondememing aan de naleving van gedetailleerde regels 
voorr de casino-exploitatie. Hier staat de kansspelbelasting als een van de inkomstenbronnen 
vann de overheid tegenover. Er bestaat voor Holland Casino één uitzondering op de regel dat 
overr alle opbrengsten uit kansspelen belasting wordt betaald en dat de croupiers een maxi-
malee afstand tot het spel en de spelers bewaren. Dat is de fooienpot ofwel de tronc. Het gaat 
zekerr niet om een illegale of criminele praktijk, want de tronc is een volkomen legale construc-
tie.. Maar de tronc doet wel afbreuk aan de verzelfstandiging van het beroep van croupier en 
vann het casino. De fooienpot introduceert een parasitaire relatie tussen de croupiers aan de 
enee en de spelers en de overheid aan de andere kant. Croupiers bewegen spelers om meer 
aann het kansspel uit te geven dan nodig is voor het zuivere bankspel en zij dragen aan de 
overheidd minder belasting af dan op grond van hun totale inkomsten uit kansspelen nodig zou 
zijn. . 

Hett professionalisme van Holland Casino, en de tendens tot professionalisering van de 
regionalee casinomarkt, krijgen een accent door het contrast met het illegale casino Charle-
magne,, dat minder professioneel is. Het beroep van de croupier is daar minder geritualiseerd, 
dee scheiding tussen de bedrijfsruimte en de speelruimte is minder scherp en de beveiliging van 
hett gebouw en van het spel is minder streng. En er zijn geen of minder geavanceerde techni-
schee hulpmiddelen bij de beveiliging of bij het toezicht op het spelverloop. Daarnaast bestaan 
err bij de illegale casino's in meerdere opzichten parasitaire relaties tussen het casino en de 
spelerss en de overheid. Zo bemoeien croupiers zich in sommige gevallen met het spel en met 
dee spelers. Soms is zelfs sprake van een frauduleus spel, waarbij de speelbank de eigen kans 
opp winst oneerlijk verhoogt. En illegale casino's dragen geen kansspelbelasting af. Hoewel niet 
beweerdd kan worden dat de kansspelen in illegale casino's altijd frauduleus zijn, en dit vaak 
zelfss niet zullen zijn, kan wel worden gezegd dat het altijd onzeker is of in illegale casino's 
fraudee gepleegd wordt. Daar bestaat immers geen onafhankelijk toezicht op het casino en de 
kansspelen.. Bij deze parasitaire relaties gaat het niet om illegale of criminele praktijken, omdat 
hett spel in illegale casino's per definitie geen wettelijke bescherming geniet. Spelers en amb-
tenarenn kunnen het spel wel als oneerlijk ervaren maar zij kunnen zich niet op een wettig spel-
reglementt beroepen. Illegale casino's bepalen de regels zelf. Illegaal aan deze casino's is de 
exploitatiee van kansspelen, niet de manier waarop het spel georganiseerd wordt. Ook al zou 
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hett bankspel daar nog zuiverder dan in Holland Casino worden aangeboden, dan nog zou het 
spell illegaal blijven. 

Voorr de beheerste beoefening van kansspelen zouden we in het verlengde van het 
eerderr besproken spanningsveld tussen de 'instrumentele afhankelijkheid' en de 'expressieve 
verslaving'' (zie de hoofdstukken 3 en 6) kunnen spreken over een 'instrumentele' versus een 
'expressieve'' spelbeheersing. Want net zomin als het instrumentele spel tot excessen hoeft te 
leidenn hoeft het expressieve spel beheerst te verlopen. De instrumentele spelbeheersing draait 
omm het profijtspel, net als de instrumentele verslaving. De spelers willen dan zoveel mogelijk 
geldd van elkaar en van de speelbank winnen. De expressieve spelbeheersing is gericht op de 
tegenovergesteldee pool van het plezierspel. Dan gaat het de spelers niet zozeer om de winst 
alswell om het vermaak. De speler beschouwt winst in dit geval als bijkomstig en louter toeval-
lig.. Bij het kansspel worden zo onderscheidingen doorgevoerd tussen de spelopvattingen van 
hett profijtspel en het plezierspel. Ook Holland Casino maakt dit onderscheid. Deze vermaaks-
fabriekk richt zich, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de aandelenbeurs, op de vormgeving van het 
plezierspel.. Dit blijkt duidelijk in de beeldvorming, die Holland Casino onder meer via reclames 
beïnvloedt.. Het gokken wordt ge-eufemiseerd: op geen enkele manier refereert Holland Casi-
noo in reclames aan de mogelijkheid van winst uit het spel. De aandacht gaat volledig uit naar 
dee stijlvolle entourage, de spelspanning en het gokvermaak. Bij de toegang tot het casino wijst 
Hollandd Casino in brochures formeel op de bedoelingen van het casino als een exclusieve uit-
gaansgelegenheidd en worden aan het bezoek voorwaarden gesteld, met name aan de leeftijd 
enn de kleding. Het criterium van de volwassen leeftijd geeft aan dat het casinobezoek een ze-
keree verantwoordelijkheid voor de betekenis en beheersing van kansspelen met zich mee-
brengt.. De kledingvoorschriften zijn voor Holland Casino een middel om de expressieve kant 
vann het gokken te benadrukken. 

Inn de versoepeling van de kledingvoorschriften valt een paradoxale bevestiging van het 
plezierspell te zien - net zoals in de informalisering van de omgangsvormen tussen de crou-
pierss en de spelers een bevestiging valt te zien van de afstandelijkheid der croupiers. De ex-
pressievee ambience en het stijlvolle uiterlijk leiden de aandacht van het gokken af. De versoe-
pelingg van aan de kleding gestelde eisen brengt een toenemende variatie in de toegestane 
kledingg met zich mee, waardoor meer groeperingen zich welkom kunnen voelen in het casino. 
Maarr het bewustzijn van deze variaties, en de keuring die ervoor zorgt dat niet de indruk van 
eenn 'slordig' en 'onverzorgd' uiterlijk ontstaat - waar de suggestie van uitgaat dat men slechts 
komtt om te gokken - maakt dat het eerder gaat om een illusie van alledaagsheid dan om een 
verminderingg van de expressiviteit. 

Binnenn het casino geeft Holland Casino vorm aan het plezierspel met een zorgvuldig 
ge-ensceneerdee verscheidenheid aan speelmogelijkheden. Dit komt allereerst naar voren in 
eenn driedeling van de speelruimte, die is opgebouwd uit een speelautomatenzaal, een grote 
zaall voor de tafelspelen en een exclusieve balkonzaal. Deze driedeling is niet zozeer gericht 
opp het doorvoeren van strikte onderscheidingen tussen speelklassen alswel op de vormgeving 
vann verschillende speelstijlen. Daarbij zijn de culturele, sociale en economische rangordering 
vann de zalen min of meer onafhankelijk van elkaar. Het casino biedt met een grote verschei-
denheidd en variatie aan kansspelen voor spelers met uiteenlopende wensen en mogelijkheden 
dee gelegenheid om hun individuele speelplezier te optimaliseren. Binnen het casino leidt de 
verscheidenheidd tot een vertikale differentiatie van het publiek en een rangordening van speel-
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stijlen.. Tot op zekere hoogte houdt de spelorde zich als een sociaal perpetuum mobile in 
stand,, omdat de beloningen van het casino een disciplinerende werking hebben: de belonin-
genn geven richting aan het wenselijke gedrag. Zo staat de hoogte van de winst en het verlies 
steedss in verhouding met de hoogte van de inzetten. 

Hett casino heb ik, net als de Waalkade (zie paragraaf 7.6.2), naar de vorm getypeerd 
alss een 'grijpcultuur' die inhoud geeft aan een hybride 'cultuur van verschillen'. Het casino is 
eropp gericht om de spelers - binnen zekere grenzen - te verleiden zoveel mogelijk geld aan 
kansspelenn uit te geven. Daartoe brengt het casino een verscheidenheid aan kansspelen bij-
eenn die alle zijn ontdaan van hun meer oorspronkelijke instrumentele context. Deze kansspe-
lenn verenigt het casino onder de gemeenschappelijke noemer van een op luxe en vermaak ge-
richtee huisstijl. De accentuering van verschillen in het casino valt goed te illustreren aan het 
roulettespel.. Rond het roulette ontstaat een oneindige schakering van speelstijlen, omdat dit 
spell uitgelezen mogelijkheden biedt om variaties in de hoogte en het risico van de inzetten aan 
tee brengen. Bij het roulette sluit ook de illusie, zoals die valt te onderscheiden van de fantasie 
enn de simulatie, aan als een voor het casino kenmerkende belevingsdimensie, althans voor 
zoverr spelers zich bewust zijn van de betrekkelijkheid van de luxe, het risico en de winst. 

Dee variatie en de illusie onderscheiden het plezierspel van het profijtspel. Toch wil dit 
niett zeggen dat het instrumentele spel in het casino afwezig is. Het gaat om accentverschillen. 
Dee instrumentaliteit van de gok kan aanknopingspunten bieden voor de legitimering en de be--
tekenisgevingg aan het avondje uit, zoals ik elders voor bingospeelsters heb laten zien.74 In 
sommigee gevallen kan het instrumentele spel overheersen, met name bij de professionele 
spelerss of bij de gokverslaafden. Het feit dat Holland Casino deze speelstijlen terugdringt be-
vestigtt de oriëntatie op het vermaak. Bij het weren van beroepsspelers grendelt Holland Casi-
noo de ondergrens van het speelplezier af, door het spelen op basis van berekening tegen te 
gaan.. Het weren van gokverslaafden beoogt de bovengrens van het speelplezier te bescher-
men,, door het onbeheerste spelen tegen te gaan (zie figuur 9.5). 

Inn beide gevallen schuilen er in de grensbewaking van Holland Casino dubbelzinnighe-
den.. Het weren van beroepsspelers wil niet zeggen dat Holland Casino het berekenende spel 
uitsluit,, dat is alleen het geval voorzover het casino verliest. Tot op zekere hoogte ondersteunt 
ditt casino zelfs het berekenende spel. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de roulettetafels door op 
elektronischee borden de gevallen nummers te tonen, en bij het blackjack dat bij uitstek een be-
rekenendd spel is. In het casino ontstaat zo een problematiek die precies tegenovergesteld aan 
dee behendigheidsproblematiek van het Golden Ten is. Terwijl bij het Golden Ten een behen-
digheidsspell wordt gespeeld alsof het een kansspel is, kunnen in Holland Casino kansspelen 
wordenn gespeeld alsof het behendigheidsspelen zijn. 

Ookk het weren van verslaafde spelers wil niet zeggen dat Holland Casino het versla-
vendee spel uitsluit. Dat is hoofdzakelijk het geval voor zover gokverslaafden zichzelf overdui-
delijkk te gronde richten en het casino in discrediet brengen. In zekere zin maakt het casino de 
ontwikkelingg van een speelverslaving mogelijk, omdat de beheersing van het gokken in de 
eerstee plaats een verantwoordelijkheid van de speler is - het casino schept nu juist de vrijheid 
omm te gokken. Hoewel natuurlijk niet gezegd kan worden dat het casino spelers dwingt om zo-
veell mogelijk geld uit te geven, is het wel zo dat de opzet en inrichting van het casino daartoe 
uitnodigen.. Het gedisciplineerde karakter van het casinovermaak vloeit bij Holland Casino niet 

74.. Zie Kingm a (1988), Kingm a (1991). 
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alleenn voort uit de bewaking van de buitengrenzen maar hangt samen met de hele inrichting 
vann het gebouw en met de vormgeving van de kansspelen - in die zin moet de bewaking eer-
derr worden opgevat als het gevolg dan als de oorzaak van de discipline. 

Hett contrast met het illegale casino Charlemagne accentueert niet alleen het professi-
onalismee maar ook het plezierspel bij Holland Casino. Charlemagne kent geen formele toe-
gangsvoorwaarden.. En dit casino weert geen verslaafden en bevordert het profijtspel, door de 
mogelijkee invloed van de speler op de uitkomst van het spel te benadrukken, zoals bij het Gol-
denn Ten of bij het Derby-roulette. 

Eerderr heb ik vastgesteld dat de beheersing van de commerciële exploitatie van het 
gokvermaakk in het casino een bindende voorwaarde is voor de inrichting van de stad met een 
casinoo (zie hoofdstuk 8). In dit hoofdstuk is uitgelegd hoe en inhoeverre Holland Casino dit 
doet.. Binnen het Waalkadecasino is sprake van een vergaande verzelfstandiging van de kans-
spelen.. De symbolische vormen van de daar geëxploiteerde speltypen zijn uitgekristalliseerd 
enn gereglementeerd, wat in het proces van verzelfstandiging voorwaarden zijn voor de exploi-
tatiee en beheersing van het spel. Maar op het niveau van de stad geldt de problematiek van 
groeii en beheersing (nog) niet voor de casinomarkt, zoals die wel van toepassing is op bij-
voorbeeldd de speelautomatenmarkt (zie de paragrafen 5.6 en 6.2.1). In het perspectief van 
schaalvergrotingg tekent zich voor de verschijningsvorm van het casino een logica af waarbij de 
verzelfstandigingg van het vermaak op een gegeven schaalniveau een voorwaarde is voor de 
verzelfstandigingg op een hoger niveau. Terwijl men op het niveau van de staat nog worstelt 
mett de vraag of casino's wel overal in het land toelaatbaar zijn, en de voornaamste vraag op 
hett niveau van de stad luidt op welke plek het casino moet komen, is binnenin het casino de 
beheersingg van kansspelen in het geding. 

Mett dit hoofdstuk rond ik de behandeling van de verschijningsvorm en daarmee de 
beantwoordingg van de derde hoofdvraag van deze studie af. Na te hebben vastgesteld hoe 
dee creatie van een commercieel aantrekkelijke omgeving een voorwaarde oplevert voor de 
vestigingg van een legaal casino in Nijmegen (zie hoofdstuk 7) en te hebben laten zien welke 
gevolgenn dit casino voor de stad heeft (zie hoofdstuk 8), is in dit hoofdstuk gespecificeerd 
hoee en in hoeverre Holland Casino het gokken als een commercieel vermaak beheerst. 
Hiermeee voldoet het casino aan de belangrijkste voorwaarde voor de vestiging in Nijmegen. 
Zowell de exploitant als de spelers nemen afstand van de instrumentele betekenis van het 
gokken.. De croupier concentreert zich niet zozeer op de winst uit het spel alswel op de di-
enstverleningg aan de spelers. Ook de spelers gaat het minder om de winst uit het spel. Zij 
richtenn zich op de optimalisering van hun speelplezier. Het is deze zuivere betekenis van het 
gokkenn die Holland Casino op diverse manieren onderstreept en tracht te waarborgen. De 
bewakingg van het zuivere spel is wel een dubbelzinnige aangelegenheid, want het 
berekenendee en het verslavende spel kan het casino niet geheel uitsluiten. 
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Hoofdstu kk 10 
VERZELFSTANDIGINGG VAN VERMAAK 

'The'The specific case I have described in detail 
providesprovides a model to which readers can refer 

mymy more general ideas. Without the specifics, 
thethe general ideas don't mean much'. 

Howardd Becker 

10.11 Inleidin g 

Dee organisatie van de consumptiemaatschappij in de vorm van economische sectoren, de af-
zonderingg van het gokken en de versterking van het plezier heeft dus alles te maken met het 
principee van verzelfstandiging. 

Ikk begin dit concluderende hoofdstuk met een overzicht van de verzelfstandiging van 
hett vermaak bij kansspelen. Meer dan dit in wezen eenvoudige beginsel heb ik ten eerste de 
dynamiek,, de tegenstrijdigheden en de moeizame constructie van het gokcomplex willen laten 
zien.. Deze analyse was niet alleen bedoeld om de relevantie van het principe van verzelfstan-
digingg aan te tonen, maar ook om te demonstreren hoe en onder welke condities de verzelf-
standigingg zich voltrekt. De verzelfstandiging tekent zich stukje bij beetje af, verloopt vaak slui-
penderwijs,, kent evenzovele versnellingen en doorbraken als vertragingen en terugvallen. Het 
iss ten tweede een verandering die grotendeels ongepland totstandkomt, al zijn sommige be-
trokkenenn zich er tot op zekere hoogte van bewust en beïnvloeden zij de verzelfstandiging van 
hett vermaak wel degelijk. Maar niemand voert de regie. Ook de overheid is uiteindelijk niet 
meerr dan een verdeelde partij in een uitgebreid krachtenveld. 

Verzelfstandigingg is bovendien een veelomvattend en algemeen principe. In hoofdstuk 
11 heb ik dit principe vluchtig aangeduid als de opeenvolging van de 'symboliek', de 'reglemen-
tering'' en de 'exploitatie' van het vermaak. Voor de ontwikkeling van de kansspelen heb ik dit 
uitgewerktt in termen van: a) de accentuering van het plezier bij de betekenisgeving aan het 
gokken;; b) de ontwikkeling van de wetgeving ter legitimering van kansspelen; en c) de groei 
vann een zelfstandige economische sector voor de exploitatie van kansspelen. Als een alge-
meenn principe blijkt verzelfstandiging van toepassing op zulke uiteenlopende aspecten als de 
beeldvormingg van kansspelen in de literatuur en de wetenschap, de wetgeving en de overheid, 
dee criminaliteit en de wetshandhaving, de verslaving en de hulpverlening, de planologie en de 
stadd of de inrichting van een casino. Verzelfstandiging is evenzeer van toepassing op de om-
vattendee ontwikkeling van de kansspelsector als op de ontwikkeling van afzonderlijke spelty-
penn als op de kleinschalige speelruimte. De kansspelsector laat zich goed vergelijken met een 
boomstructuur,, die bestaat uit een veelheid van grotere en kleinere deelverzelfstandigingen. 
Hett begrip verzelfstandiging impliceert geen nieuwe zienswijze, die andere of alternatieve be-
grippenn als commercialisering, rationalisering, institutionalisering, ritualisering, industrialisering, 
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modernisering,, beschaving, individualisering en dergelijke vervangt. Deze termen, door een 
bepaaldd gebruik soms beladen of eenzijdig uitgewerkt, kunnen specifieke kanten van de ver-
zelfstandigingg belichten. Het begrip verzelfstandiging vraagt aandacht voor veranderingen in 
relatiee tot de omgeving. Dit begrip geeft ook vrij letterlijk weer waar het mij in dit boek om gaat, 
namelijkk om de wording en werking van een machtige commerciële kansspelsector, waarin het 
speelplezierr centraal staat. 

Zoalss door mij toegepast is in het driefasenmodel van verzelfstandiging geen sprake 
vann de volledige vervanging van de ene door de andere fase: er kan sprake van verdringing 
maarr ook van versterking zijn. De fasen zijn evenzeer te herkennen en te ontleden als naast 
elkaarr (be)staande dimensies en als op elkaar gestapelde ordes of lagen van de spelpraktijk. 
Inn zekere zin zijn de overgangen voor te stellen in de natuurkundige metafoor van de vaste 
stof,, die onder bepaalde omstandigheden overgaat in de vloeibare toestand en vervolgens in 
dampp vervluchtigt. Terwijl de samenstellende elementen gelijk blijven, verschillen in iedere fa-
see de eigenschappen van de stof. Fase-overgangen komen tot stand onder invloed van veran-
deringenn in de omgeving. In de natuur bestaan zulke omgevingsinvloeden bijvoorbeeld uit de 
luchtdrukk en temperatuur. Bij externe invloeden op de cultuur denken we vooral aan de eco-
nomiee en politiek. 

Omm de verbanden tussen de problematiek, de maatschappelijke organisatie en de ver-
schijningg van kansspelen aan te scherpen ga ik na het overzicht in op veranderingen in de 
omgevingg die de overgang van de ene naar de andere fase in de verzelfstandiging van het 
vermaakk bij kansspelen mogelijk maken. Op deze contextuele verklaring volgt een nadere om-
schrijvingg van de onderscheidende kenmerken van de cultuur die zich in de recente fase van 
verzelfstandigingg aftekent. Tenslotte ga ik in op theoretische verklaringen voor de verzelfstan-
digingg van het vermaak en de daarbij behorende vermaakscultuur. 

10.22 Verzelfstandigin g 

Dee verzelfstandiging van het vermaak valt bondig te definiëren als een verandering waarin het 
vermaakk als een apart spelmotief wordt onderscheiden en er een op dit onderscheid geba-
seerdee spelorganisatie ontstaat die een steeds groter aandeel in en steeds meer invloed op de 
samenlevingg krijgt. De verzelfstandiging volgt daarbij een eigen logica en kent een eigen dy-
namiek.. (Socio)logica wil in dit geval zeggen dat de ontwikkeling van kansspelen gebonden is 
aann het pad van de verzelfstandiging. (Socio)dynamica wil zeggen dat het optreden van per-
sonenn en instanties gebonden is aan het gokcomplex; individuele personen en instanties zijn 
steedss minder bepalend voor de ontwikkeling van kansspelen, dat zijn de afhankelijkheidsrela-
tiess in en van het gokcomplex. Uitgangspunt bij de verzelfstandiging vormt de splitsing van de 
spelkemm in driee samenhangende maar afzonderlijke spelposities, die van de speler, de organi-
satorr en de regelgever. Naarmate deze spelposities zich uitkristalliseren komen rondom de 
kansspelenn een specifieke speelcultuur, een specialistisch overheidsbeleid en een zelfstandi-
gee economische sector tot stand. 

Dee verzelfstandiging van het vermaak in tijd en ruimte impliceert dat de bron van het 
vermaakk steeds minder aan een bepaalde plaats en tijd gebonden is. Tegelijkertijd neemt de 
tijdruimtelijkee schaal van de effecten van het vermaak toe. Een extreem voorbeeld hiervan is 
hett virtuele speelplezier op de computer. Het maakt niet uit waar en op welk moment spelin-
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formatiee aan een computernetwerk wordt toevertrouwd of waar en wanneer men deze infor-
matiee wil benutten. Vanuit ieder willekeurig punt kan men het gehele netwerk bestrijken. Dit 
betekentt echter ook dat de effecten van het speelplezier overal en altijd op kunnen treden, 
voorzoverr het computernetwerk beschikbaar is natuurlijk. De wereld wordt niet alleen een 
dorp,, elk dorp wordt ook een wereld.1 

Eenn minder extreem voorbeeld is het casinowezen, een voorbeeld uit dit boek. Op 
grondd van de Wet op de Kansspelen (WOK) kunnen zeer veel mensen inmiddels vrijwel dage-
lijkss en op diverse plaatsen verspreid over het land in een casino gokken, zonder dat men zich 
voortdurendd zorgen hoeft te maken over de betrouwbaarheid of beschikbaarheid van dit ver-
maak.. De casino's zijn onmiskenbaar nog aan beperkingen onderhevig. Toch betekent de be-
trekkelijkk ruime beschikbaarheid al wel dat het persoonlijke speelplezier toe kan nemen, door 
eenn veelvuldigere of intensievere beoefening van het spel. Deze toename geldt ook voor het 
politiekee en economische belang van casino's. 

Essentieell voor de verzelfstandiging van het vermaak is dat de betekenis en organisa-
tiee van de spelpraktijk veranderen. Dit inzicht vloeit direct voort uit de constructivistische aan-
pakk van deze studie. Want de kansspelen veroveren de samenleving niet als een onverander-
lijkee kracht van buitenaf. Kansspelen komen tot stand in wisselwerking met de samenleving en 
leverenn daar substantiële bijdragen aan. Tot de kern van mijn betoog behoort de gedachte dat 
veranderingenn in de plaats en betekenis van kansspelen in de samenleving gekoppeld zijn aan 
veranderingenn in de inhoud van spelpraktijken. Het kansspel in een eerdere fase van verzelf-
standigingg verschilt wezenlijk van het kansspel in een latere fase. In het bijzonder wordt steeds 
nadrukkelijkerr en nauwkeuriger het onderscheid doorgevoerd tussen het spelen ter vermaak 
enn het spelen ter verrijking, evenals het onderscheid tussen de exploitatie van en de deelname 
aann het spel. Naarmate deze onderscheidingen op de markt worden doorgevoerd wordt het 
vermaakk meer en meer in een zuivere vorm aangeboden. In deze zuivering schuilt een belang-
rijkerijke voorwaarden voor de expansie van de gokmarkt. Omdat het spel als inkomstenbron en 
hett spel als bron van vermaak bij kansspelen vaak zeer dicht bij elkaar liggen, komen de voor 
dee verzelfstandiging van het vermaak typerende tegenstrijdigheden en dilemma's juist bij dit 
onderwerpp scherp naar voren. 

Hett gokcomplex vormt de resultante van de verzelfstandiging van het vermaak bij 
kansspelen.. Dit complex heb ik in het eerste deel van dit boek geanalyseerd als een raadsel of 
problematiek,, in het tweede deel als een maatschappelijke organisatie en in het derde deel als 
eenn ruimtelijke verschijning. De verzelfstandiging van het vermaak is zo naar voren gebracht 
alss een beginsel dat symbolisch verankerd wordt in de mythologie van de moderne samenle-
ving.. Ditzelfde beginsel wordt institutioneel verankerd in wetten en spelorganisaties. En in de 
tijdruimtelijkee constructies van het gokvermaak komt de materiële verankering naar voren. 
Hiermeee heb ik drie dimensies van het gokcomplex onderzocht: de verbeeldingsruimte, de or-
ganisatorischee ruimte en de materiële ruimte. Het gokcomplex verwijst daarbij naar veelzijdige 
enn veelomvattende netwerken in en van de samenleving, die vorm en inhoud aan kansspelen 
geven.. In de opeenvolgende stadia van ontwikkeling tekenen zich voor dit complex wel ver-

1.. Zie P.H A Frissen, De virtuele staat. Politiek, bestuur, technologie: een postmodern vernaai, Academie Service, 
Schoonhoven,, 1996:6. 
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schillendee patronen af. Deze patronen kunnen variëren van een min of meer in de culturele 
sfeerr van de samenleving verborgen subcultuur, via een maatschappelijk omstreden circuit 
vann legale en illegale spelpraktijken, tot een sterk gereguleerde maar flexibele economische 
sector. . 

Inn de verbeeldingsruimte van het gokcomplex, zoals behandeld in deel I, komt de ver-
zelfstandigingg van het vermaak bij kansspelen op twee manieren naar voren. Ten eerste blij-
kenn de onderzochte voorstellingen van kansspelen, die van James Bond en van Fjodor 
Dostojevski,, te berusten op onderscheidingen die voor de verzelfstandiging van het vermaak 
kenmerkendd zijn. Enerzijds is dat het onderscheid tussen de exploitatie van het spel en het 
toezichtt op de exploitant (Bond) (zie hoofdstuk 2). Anderzijds is dat het onderscheid tussen het 
spelenn ter verrijking en het spelen ter vermaak (Dostojevski) (zie hoofdstuk 3). De toeschouwer 
leertt deze onderscheidingen kennen via een anti-analyse. Daarin worden de keerzijden van de 
zuivering,, van achtereenvolgens criminaliteit en verslaving, getoond. Ten tweede kunnen de 
onderzochtee voorstellingen het bewustzijn van de dilemma's die met de verzelfstandiging van 
hett vermaak samengaan versterken. Dat komt door het mechanisme van de mythe. Wanneer 
dee mythe eenzijdige accenten op de keerzijden van het vermaak legt, dan maakt zij die tot 
onwenselijkee en achterhaalde kanten van het vermaak. 

Gokproblemenn van criminaliteit of van verslaving kunnen we steeds op twee tegenstrij-
digee manieren interpreteren. Een specifiek gokprobleem kan verwijzen naar een onzuivere 
spelpraktijk.. Het commerciële spel staat dan nog in de kinderschoenen. In die situatie kan 
sprakee zijn van 'parasitaire criminaliteit' bij exploitanten en van 'instrumentele afhankelijkheid' 
bijj spelers. Maar een gokprobleem kan ook verwijzen naar het zuivere spel. In dat geval kan 
sprakee zijn van 'slachtofferioze misdaad' aan de kant van de exploitant en van een 'geestelijke 
verslaving'' aan de kant van de speler. Met de notie van verzelfstandiging heb ik in de analyses 
vann Bond en van Dostojevski een verband kunnen leggen tussen deze tegenstrijdige interpre-
tatiess van gokproblemen, door ze te relateren aan de onzuivere óf aan de zuivere spelpraktijk. 

Dee twee hoofdstukken van deel I laten zien op welke manieren de commerciële ex-
ploitatiee het probleem van de criminaliteit veronderstelt en het speelplezier het probleem van 
dee verslaving. Gevaren van criminaliteit en verslaving zijn geen uitzonderlijke randverschijn-
selenn maar horen bij de verzelfstandiging van het gokvermaak zoals het gevaar van een over-
stromingg hoort bij een polder. Op een vanzelfsprekende en aansprekende manier leren men-
senn uit de verbeeldingswereld de gokproblematiek kennen. Moderne mythen over kansspelen 
bevattenn zo een presociologische voorstelling van commerciële kansspelen. We zouden kun-
nenn concluderen dat naarmate het idee van een verzelfstandigde spelpraktijk, en alles wat 
daarmeee samenhangt, nadrukkelijker in de verbeeldingswereld aanwezig is, mensen minder 
opp zichzelf aangewezen zijn voor de interpretatie van het vermaak. Hierin schuilt de symboli-
schee verankering van het gokcomplex. 

Inn deel II behandelde ik de organisatorische dimensie van het gokcomplex aan de hand 
vann de Nederlandse kansspelsector. Verzelfstandiging slaat zeker niet alleen op de commer-
cialiseringg van de kansspelsector in engere zin, zoals bij de verzelfstandiging van de spelex-
ploitatiee van de overheid. Dat is slechts een deelproces dat is uitgewerkt in termen van het risi-
comodell en de vermarkting (zie hoofdstuk 6). Bij de vermarkting nemen de vrijheden van ex-
ploitantenn toe en wordt het beleid flexibel afgestemd op de maatschappelijke gevolgen van het 
vermaak.. Deze liberalisering en flexibilisering tekenen zich in Nederland af aan het eind van de 
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jarenn tachtig van de twintigste eeuw. Maar reeds de binding van spelorganisaties aan de nati-
onalee staat aan het eind van de negentiende eeuw, het deelproces van de verstatelijking, 
vormtt een noodzakelijke fase in de verzelfstandiging van de kansspelsector (zie hoofdstuk 4). 
Dee verstatelijking wordt doorgevoerd met het verbodsmodel. 

Mett de notie van verzelfstandiging kan het verband worden gelegd tussen de tegen-
strijdigheidd die lijkt te schuilen tussen het eerdere verbod op de exploitatie en de latere exploi-
tatievrijheid.. Daartoe heb ik de verboden gemarkeerd ten opzichte van premoderne gokverbo-
denn en gerelativeerd door te wijzen op de effecten van de verboden. Het verbodsmodel blijkt 
dann de voor de verzelfstandiging kenmerkende onderscheidingen af te dwingen. Zo relativeer-
dee ik ook de exploitatievrijheden van het risicomodel door de voorwaarden en de effecten van 
diee vrijheden te onderzoeken. Het risicomodel gaat samen met welvaart en met een grote ei-
genn verantwoordelijkheid van spelers en exploitanten voor de zuiverheid van de spelpraktijk. 
Hieropp wijst de term 'zelfregulering'. De effecten van het risicomodel benadrukken het zuivere 
spell ook, want de groei van de kansspelsector kan tot nieuwe beperkingen leiden door het ge-
vaarr van verslaving aan het plezierspel. In dat geval heeft het gokcomplex een overheersende 
invloedd op een speler of op (een groter deel van) de omringende samenleving gekregen. De 
vreess voor gokverslaving valt te begrijpen als een anti-structuur bij het plezierspel. Die vrees 
uitt zich bijvoorbeeld in gevoelens van schaamte en een roep om meer zelfbeheersing. Het risi-
comodell bewaakt als het ware de voor de verzelfstandiging kenmerkende onderscheidingen 
bijj de spelexploitatie. 

Datt de verzelfstandiging van de kansspelsector allerminst vanzelfsprekend is en door-
gaanss moeizaam verloopt, mag blijken uit de overgangsfase van de vermaatschappelijking en 
uitt de tegenstrijdigheden die in iedere fase van verzelfstandiging opgelost moeten worden: het 
verbodsmodell leidt tot een paradoxale toelating van kansspelen; de beperkingen uit het alibi-
modell leiden tot een paradoxale uitbreiding van de markt; en het risicomodel heeft een para-
doxalee begrenzing van de markt tot gevolg. Er is weliswaar sprake van een betrekkelijk een-
voudigee ontwikkeiingslogica, namelijk die van de verzelfstandiging, maar aan deze logica ligt 
eenn uiterst gevarieerde en gecompliceerde ontwikkelingsdynamiek ten grondslag. Dit is met 
namee benadrukt in de onderlinge vergelijking tussen het bingo, het casino en de speelauto-
maatt - spelvormen die, door de achtereenvolgende oriëntatie op de groep, de ruimte en de 
techniek,, in zekere zin de ontwikkeling van het vermaak representeren (zie hoofdstuk 5). 

Beschrevenn is hoe de overheid in de fase van de vermaatschappelijking toegeeft aan 
dee particuliere exploitatie. Dat gebeurt met het alibimodel onder verwijzing naar het maat-
schappelijkee belang van kansspelen. De vermaatschappelijking voltrekt zich in een spannings-
veldd tussen de beperkingen van het alibimodel en de handhaving van de wet. Dit blijkt markant 
uitt het gedoogbeleid bij kansspelen. Dit gedoogbeleid krijgt bijvoorbeeld gestalte in controver-
senn over de beslotenheid, de commercie, de behendigheid of de illegaliteit bij kansspelen. In 
hett gedoogbeleid worden nieuwe normen voor de toegestane exploitatievormen gedefinieerd. 

Dee verzelfstandiging van de kansspelsector heeft in iedere fase het ontstaan van nieu-
wee afhankelijkheden als keerzijde: de verstatelijking maakt de exploitatie van kansspelen af-
hankelijkk van de politiek; de vermaatschappelijking leidt tot afhankelijkheid van de maatschap-
pelijkee belangen die aan de kansspelen gekoppeld worden; en in de derde fase van de ver-
marktingg wordt de kansspelsector afhankelijk van de economie. Deze afhankelijkheden wijzen 
eropp dat de zelfstandigheid van de kansspelsector een voorwaardelijke is en berust op een 
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socialee constructie. 
Dee drie hoofdstukken van deel II laten zien hoe zich geleidelijk aan een commerciële 

kansspelsectorr ontwikkelt. Deze sector wordt gebonden aan de ondergrens van het verbod op 
dee exploitatie van instrumentele kansspelen. Maar deze sector wordt ook steeds gebonden 
aann een bovengrens. In eerste instantie wordt de bovengrens bepaald door het maatschappe-
lijkee belang van kansspelen. In laatste instantie wordt die bovengrens bepaald door het risico 
opp verslaving aan het expressieve spel. In het onderzoek naar de grensafbakeningen en 
grensverschuivingenn heb ik laten zien dat hetgeen op een zeker moment en in bepaalde situa-
tiess wordt verstaan onder bijvoorbeeld 'instrumentele kansspelen', het 'maatschappelijk be-
lang'' of de 'verslaving' op sociale constructies berust. De inhoud van deze begrippen hangt 
nauww samen met de culturele, politieke en economische context waarin ze worden toegepast. 
Tussenn deze constructies van een ondergrens en een bovengrens in geeft de staat toe aan de 
markt.. De speelruimte van de markt wordt daarbij vastgelegd in de wet. Specialistische spelor-
ganisatiess gebruiken en beïnvloeden deze speelruimte om het spel te exploiteren. We zouden 
inn dit opzicht kunnen concluderen dat naarmate het gokcomplex zich verdergaand verzelfstan-
digt,, meer personen en instanties bij de exploitatie betrokken raken en er van dit complex een 
groteree invloed op de samenleving uitgaat. Hierin schuilt de institutionele verankering van het 
gokcomplex. . 

Deell III ging over het verschijningsvraagstuk van het gokcomplex. Daarbij onderzocht 
ikk tevens de voorwaarden voor en de consequenties van de verschijning. Ik ben allereerst na-
gegaann op welke manier de stad Nijmegen voldoet aan de voorwaarden voor de vestiging van 
eenn legaal casino (zie hoofdstuk 7). Deze analyse vestigt de aandacht op het voorwaardelijke 
karakterr van de verzelfstandiging. Een stad moet het casino in ieder geval een commercieel 
aantrekkelijkee omgeving bieden, een omgeving die speciaal is ingericht voor het consumptief 
plezier.. Deze voorwaarde, waar Nijmegen met de nieuwe Waalkade aan voldoet, staat in nauw 
verbandd met de verzelfstandiging van het casinowezen. De schaarste aan legale casino's im-
pliceertt namelijk dat het casinowezen uit meerdere steden kan kiezen en derhalve hoge eisen 
aann die steden kan stellen. 

Maarr het spreekt niet voor zich dat een stad aan de voorwaarde van een commercieel 
aantrekkelijkee omgeving kan voldoen. Daarvoor is de integratie in de (inter)nationale economie 
vann belang en moet de stedelijke economie in het beleid voorop staan. De commercieel aan-
trekkelijkee omgeving en de komst van het casino zijn afhankelijk van deze (inter)nationale poli-
tiek-economischee situatie. Deze situatie veronderstelt ook een specifieke uitgaanscultuur, want 
dee Waalkade is ingericht voor en afhankelijk van een publiek met een (inter)nationale culturele 
oriëntatie.. De commerciële uitgaanscultuur van de Waalkade valt te omschrijven als een hybri-
dee van inheemse en uitheemse cultuurelementen die allemaal zijn ontdaan van hun meer oor-
spronkelijkee context. Door deze loskoppeling van historische en plaatselijke achtergronden is 
hett een sterk verzelfstandigde cultuur. Bij de regulering van deze cultuur gaat de aandacht uit 
naarr de externe effecten. Dit blijkt niet alleen uit het winststreven van ondernemers maar bij-
voorbeeldd ook uit het streven om de overlast van de vermaaksvoorzieningen voor de Bene-
denstadd te beperken. Het blijkt ook uit de toepassing van een verbindend architectonisch idee 
voorr de variëteit aan voorzieningen - de simulatie van het middeleeuwse stadsgezicht; deze 
architectuurr beoogt het aanzien van de stad te verhogen. Al deze kenmerken geven de Waal-
kadee een wereldlijke uitstraling. 
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Dee economisch geleide inrichting vereist wel een fase-overgang in de verzelfstandiging 
vann de stad. Wat dit betreft staat de nieuwe Waalkade in een paradoxale verhouding tot de 
planologiee van Nijmegen. Tot in het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw staan de 
maatschappelijkee belangen van de plaatselijke bevolking steeds voorop. Dat is in de jaren ze-
ventigg nadrukkelijk nog het geval bij de herinrichting van de Benedenstad tot een woonwijk. De 
inspraakk van de bevolking gaat dan zelfs zover dat sprake is van medezeggenschap. Maar 
terwijll de herbouw van de Benedenstad essentieel is voor de vernieuwing van de Waalkade, 
ontkentt deze vernieuwing in de jaren tachtig tot op zekere hoogte de bewonersbelangen van 
dee Benedenstad. Dat komt doordat de planologie bij de Waalkade ondergeschikt wordt ge-
maaktt aan hogere (politiek-economische) doelen van de stad. De democratische besluitvor-
mingg heft zichzelf hierbij in zekere zin op. Het casino integreert Nijmegen in de grootschalige 
economie,, maar introduceert tegelijkertijd een fundamentele kloof tussen de recreanten en toe-
ristenn van de Waalkade en de bewoners van de Benedenstad. 

Vervolgenss behandelde ik de invloed van het Waalkadecasino op de stad (zie hoofd-
stukk 8). Deze analyse vestigt de aandacht op de consequenties van de verzelfstandiging. Ook 
dee relatieve macht van het casino hangt samen met de verzelfstandiging van de casinomarkt. 
Hett Waalkadecasino leidt tot de marginalisering van illegale casino's, levert belangrijke bijdra-
genn aan de inrichting en het aanzien van de stad en wordt ook van groot belang geacht voor 
dee stedelijke economie. Deze gevolgen zijn niet vanzelfsprekend, in de zin dat zij automatisch 
voortt zouden vloeien uit de komst van een legaal casino. Ook deze gevolgen berusten op so-
cialee constructies, zoals blijkt uit mijn analyse van de ontmoediging van het Golden Ten, de af-
stemmingg van de architectuur op het stadsgezicht en de financiële afdrachten van het casino 
aann de plaatselijke overheid. Hoewel elk van de onderscheiden gevolgen ambivalent is, neemt 
mett de komst van het legale casino de invloed van het gokcomplex op de stedelijke omgeving 
onmiskenbaarr toe. Tegelijkertijd neemt de invloed van het stadsbestuur op de gang van zaken 
binnenn een casino af. De zeggenschap over de exploitatie van kansspelen in het legale casino 
berustt bij de grootschalige casino-onderneming van Holland Casino en bij de rijksoverheid. 
Terwijll de gemeente Nijmegen de exploitatie van het Golden-Ten nog aan voorwaarden kon 
binden,, kon ontmoedigen of zelfs kon bestrijden is van enige bevoegdheid van de gemeente 
tott regulering van het Waalkadecasino geen sprake. Bij de planologie van het casino toont het 
gemeentebestuurr overigens ook nauwelijks belangstelling voor de bedrijfsvoering van Holland 
Casino.. Dat Holland Casino de exploitatie van het gokvermaak beheerst is, met andere woor-
den,, een vanzelfsprekende voorwaarde van de stad aan het casino. In het perspectief van 
schaalvergrotingg kan worden gesteld dat de verzelfstandiging van het casino op het niveau 
vann de stad de verzelfstandiging van het kansspel op het lagere schaalniveau van het casino 
veronderstelt. . 

Voorr de verschijningsvorm van het casino heb ik tenslotte onderzocht hoe en in hoe-
verree Holland Casino voldoet aan de voorwaarde van de beheersing van het gokvermaak (zie 
hoofdstukk 9). Deze analyse vestigt de aandacht op de verzelfstandigde exploitatie van het 
vermaak.. Met name door de professionalisering van het beroep van de croupier en de discipli-
neringg van het speelgedrag probeert Holland Casino het ideaal van het zuivere bankspel en 
hett zuivere plezierspel te benaderen. Ook onderscheidt het Waalkadecasino zich hiermee dui-
delijkk van de eerdere illegale casino's in Nijmegen en omstreken. Het ideaal van de verzelf-
standigdee spelpraktijk benadert Holland Casino niet alleen door instructies en voorlichting 
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maarr vooral ook door de inrichting van het gebouw en het toezicht op het gedrag van croupiers 
enn spelers. De grensbewaking richt zich daarbij op de beveiliging van het bankspel en op het 
werenn van professionele en verslaafde spelers. Binnen deze (geconstrueerde) grenzen ex-
ploiteertt Holland Casino de kansspelen. Holland Casino ontkomt daarbij niet aan de dilemma's 
vann het verzelfstandigde spel. Zo'n dilemma ontstaat bij de croupiers vooral door het span-
ningsveldd tussen de dienstverlenende houding en de verleidingen van de fooi. De verleidingen 
tott diefstal door het personeel weet Holland Casino vergaand terug te dringen. Bij de spelers 
vloeienn dilemma's enerzijds voort uit het spanningsveld tussen het vermaaksmotief en de ver-
leidingenn van het berekenende spel; dit dilemma is precies tegenovergesteld aan dat van het 
Goldenn Ten, waar een behendigheidsspel kan worden gespeeld alsof het een kansspel is. An-
derzijdss kunnen de spelers dilemma's ervaren door het spanningsveld tussen het vermaaks-
motieff en de betrekkelijk hoge kosten van het vermaak. Wanneer spelers meer in het spel in-
vesterenn dan zijzelf of anderen verantwoordt achten lopen zij de kans aan het spel verslaafd te 
raken.. Hoewel het casino spelers natuurlijk niet dwingt om meer geld uit te geven dan zij van 
plann waren of zich zouden kunnen veroorloven, is het wel zo dat de opzet en inrichting van het 
casinoo daar op vele manieren toe uitnodigt. 

Inn vergelijking met de eerdere illegale casino's in Nijmegen en omstreken is Holland 
Casinoo sterk verzelfstandigd. Deze spelpraktijk veronderstelt een specifieke speelcultuur die 
weerr aansluit bij de sterk verzelfstandigde uitgaanscultuur van de Waalkade als geheel. Inge-
togenn gedrag, uiterlijk vertoon en negatie van instrumentaliteit bij het gokken zijn belangrijke 
kenmerkenn van deze speelcultuur. De diverse kansspelen worden daarbij ontdaan van hun 
meerr oorspronkelijke betekenissen en gebruikscontexten. Holland Casino biedt de spelers een 
uitgebreidee variëteit aan kansspelen en stelt hen daarmee in staat illusies van winst en luxe te 
koesterenn en een individuele speelstijl te ontwikkelen die in overeenstemming met de eigen 
wensenn en mogelijkheden is. Dit leidt tot een grote variatie in individuele speelstijlen. Het rou-
lettee leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor deze speelcultuur, omdat bij dit spel een oneindige 
variatiee aan inzetten mogelijk is en de beloningen steeds in verhouding tot die inzetten staan. 

Dee drie hoofdstukken van deel III laten zien hoe de vestiging van het casino verbonden 
iss met de stedelijke ruimte. Het casino stelt eisen aan de stedelijke infrastructuur. Tegelijkertijd 
onttrektt het casino de exploitatie van de kansspelen aan de invloed van het stadsbestuur. 
Voorzoverr de stad aan de eisen van het casino voldoet en vertrouwen heeft in de beheersing 
vann het gokvermaak, kan het casino worden opgenomen in de stedelijke planologie. Daarbij 
kunnenn van het casino sterke invloeden op de omgeving uitgaan. We zouden kunnen zeggen 
datt naarmate het gokcomplex zich verzelfstandigt, gokgelegenheden hogere eisen aan de 
omgevingg stellen en meer invloed op de omgeving hebben. Het gokcomplex raakt meer en 
meerr verweven met de omgeving. Hierin schuilt de materiële verankering van het gokcomplex. 

10.33 Contextuel e verklarin g 

Naa dit overzicht in vogelvlucht van de verzelfstandiging van het vermaak bij kansspelen, zoals 
inn dit boek behandeld, wil ik aangeven hoe we ons de invloed voor kunnen stellen van de wij-
deree samenleving op de verzelfstandiging van het vermaak. Want deze verzelfstandiging is 
geenn op zichzelf staand verschijnsel, al is het onderscheid tussen het vermaak en de omge-
vingg zelf een centraal kenmerk van de verzelfstandiging. Hierdoor ontwikkelt het vermaak zich 
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tott op zekere hoogte onafhankelijk van de omringende samenleving. Bij de contextuele verkla-
ringring maak ik een onderscheid tussen de legalisering van kansspelen in de context van het ver-
bods-- en alibimodel en de liberalisering van kansspelen in de context van het risicomodel. De 
legaliseringg is gericht op de ondergrens van de kansspelsector en draait om de vraag of kans-
spelenn worden toegestaan. Bij de liberalisering gaat het om de vraag in hoeverre kansspelen 
wordenn toegestaan. Het antwoord op deze vraag is bepalend voor de bovengrens van de 
kansspelsector. . 

10.3.110.3.1 Legalisering 
Dee ontwikkeling van het verbodsmodel in de regulering voor kansspelen heb ik onder meer af-
geleidd uit de negentiende eeuwse omslag in de waardering voor de Staatsloterij. Deze omslag 
gaatt samen met ingrijpende veranderingen van Nederland, met verstedelijking, industriali-
seringg en de opkomst van een democratische rechtsstaat. Op cultureel gebied worden de 
grotee veranderingen van de negentiende eeuw veelal omschreven in termen van 'bescha-
vingsoffensieven',, die het totale dagelijks leven bestrijken en ook het vermaak raken.2 De wilde 
enn agressieve kanten worden bestreden, of er worden alternatieven voor bedacht. De redelijke 
enn zedelijke kanten worden bevorderd. Campagnes tegen de klassieke verleidingen van alco-
hol,, drugs, seks of gokken maken deel uit van de beschavingsacties.3 Ook bij de disciplinering 
vann het gokken nemen burgerlijke middengroepen het voortouw en zij weten zich gesteund 
doorr de kerk. Een belangenconvergentie treedt ook op met arbeidersbewegingen. Daar wordt 
hett gokken gezien als moeilijk verenigbaar met idealen van klassebewustwording en gemeen-
schapszin.. Maar wat ook de motieven zijn, de beschavingsacties richten zich in beginsel op de 
speelhartstochtt van zowel het gewone volk als van de adel: 'Door de kerk is het spel fel be-
stredenn en hare dienaren toornen over de "stinckende vuyle sonde van 't kaartspel" waaraan in 
huiss en hof de grooten der aarde zich schuldig maken', aldus de historicus L. Knappert in 
1910."" Dat het gokken in principe, hoewel in de praktijk nog wel eens met twee maten wordt 
gemeten,, 'zonder aanzien des persoons' wordt veroordeeld wijst op een verzelfstandiging van 
dee spelers ten opzichte van het spel. De wetgeving, die in de context van het verbodsmodel 
gestaltee krijgt, vormt een belangrijke voorwaarde voor de uitbreiding van het kansspelbestel. 
Opp een soortgelijke manier levert de vorming van een sterke nationale staat in de negentiende 
eeuww een voorwaarde op voor de uitbreiding en differentiatie van een stad als Nijmegen. 

Dee uitbreiding van de legale exploitatie van kansspelen komt tot stand in de context 
vann het alibimodel. Dat model heb ik uitgewerkt aan de hand van de algemene Wet Op de 
Kansspelenn (WOK) van 1964. Deze wet valt in zekere zin te beschouwen als een voortbreng-
sell van de verzuiling die in Nederland in de jaren vijftig op een hoogtepunt is, vooral door de 

2.. Zie voor de term en theorie van 'beschavingsoffensieven': P. de Rooy, Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 
1917-1940,1917-1940, Amsterdam, 1979; A. de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 
1870-1940,1870-1940, Boom, Meppel/Amsterdam, 1984. Zie voor een uitvoerige studie van beschavingsoffensieven in de sfeer 
vann het vermaak: J. Helsloot, Vermaak tussen beschaving en kerstening. Goes 1867-1896, P.J. Meertens-lnstituut, 
Amsterdam,, 1995. 

3.. Zie voor alcohol de omvattende studie van J.C. van der Stel, Drinken, drank en dronkenschap, (Verloren, Hilver-
sum,, 1995); zie voor drugs de studies van J.W. Gerritsen, De politieke economie van de roes (Amsterdam University 
Press,, 1993), en M. de Kort, Tussen patiënt en delinquent (Verioren, Hilversum, 1995). 
4.. L. Knappert, Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw, Haarlem, 1910,67-68. 
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vormm van het compromis tussen divergerende levensbeschouwingen.5 Naast de protestanten -
zijnn ook de katholieken en socialisten, die zich gedrieën politiek als grofweg gelijkwaardig ver-
houden,, maatschappelijk vergaand verankerd en georganiseerd in eigenstandige netwerken 
vann politieke, sociaal-economische en culturele instellingen. Samen met de externe druk van 
eenn in internationaal opzicht achterlopende economie en de afscheiding van Nederlands-lndië 
geeftt deze interne deling aanleiding tot een politieke cultuur van voorzichtigheid, zuinigheid, 
overlegg en eensgezindheid. Het streven is gericht op het scheppen van een breed maatschap-
pelijkk draagvlak voor het landsbestuur en de corporatistische afstemming van sociaal-
economischee belangen. Deze geneigdheid tot samenwerking leidt overigens niet tot het af-
vlakkenn van standpunten. Integendeel, de zuilenstructuur maakt het juist mogelijk en nodig om 
dee eigen identiteit krachtig neer te zetten. Hieruit valt de paradox te verklaren tussen enerzijds 
dee levendige en scherpe parlementaire debatten en anderzijds de voorspelbare middenweg 
vann het kansspelbeleid. Iedereen weet dat met een strikt doorvoeren van eigen standpunten 
regerenn onmogelijk is. Dit blijkt onmiddelijk als de Eerste Kamer het wetsvoorstel over de voet-
baltotoo op grond van de verdeeldheid verwerpt. De wetenschap vooraf dat de uitkomst van het 
debatt een compromis en geen overwinning voor een der partijen zal zijn maakt het mogelijk 
omm standpunten ferm te verwoorden. Dit wordt vergemakkelijkt doordat kansspelen wel tot de 
ideologische-- maar niet tot de centrale machtspolitiek gerekend worden. De voetbaltoto vinden 
dee parlementariërs geen politieke crisis waard. Kansspelen zijn in de politiek een serieus te 
nemenn maar toch ludiek onderwerp. Dat de organisatie van het gokken in principe wordt toe-
gestaan,, zij het in de praktijk nog op beperkte schaal, wijst op een verzelfstandiging van de po-
litiekk ten opzichte van het spel. 

Maarr de inhoud van de debatten, het feit dat het verbodsmodel wordt ingeruild voor het 
alibimodel,, valt uit de verzuilde samenlevingsstructuur alleen niet te verklaren. Een verschui-
vingg van verbieden naar vergoelijken houdt tegelijkertijd verband met de culturele en economi-
schee modernisering van Nederland. 

Inn de eerste plaats vormt de wet steeds een reactie op de gegeven markt voor kans-
spelen.. Wetgevers voelen zich in de jaren vijftig duidelijk gedwongen om een antwoord te ge-
venn op de onverwachte vraag naar kansspelen. Dit betekent, als zij geen 'nieuw' standpunt in 
willenn nemen, dat zij minstens 'opnieuw' een standpunt in moeten nemen. Bij de vorming van 
hunn oordeel refereren zij in hoofdzaak aan kansspelen en niet, of slechts terzijde en terloops, 
aann algemene maatschappelijke tendenzen. Dit wil vooral zeggen dat algemene veranderin-
genn stukje bij beetje worden toegelaten of gemaakt, en niet dat men geen oog heeft voor het 
ingrijpendee karakter van diverse tendenzen. Velen zijn zich er bijvoorbeeld van bewust dat de 
legaliseringg van de Sporttotalisator een fundamentele koerswijziging betekent. Juist daarom is 
hett wetsontwerp zo omstreden. Als voor de opkomst en acceptatie van de na-ooriogse con-
sumptiecultuurr achteraf een begin moet worden aangewezen, dan ligt het breekpunt bezien 
vanuitt de kansspelen duidelijk in de jaren vijftig, in het bijzonder bij de kwestie van de voetbal-
pool.. Maar deze sociale innovatie staat niet op zichzelf, evenals de grote aarzeling. De jaren 
vijftigg kennen de introductie of snelle verspreiding van een groot aantal voor de consumptie-
cultuurr wezenlijke, het gemak en het vermaak dienende voorzienigen en artikelen: Warenhui-
zenn en supermarkten, koelkasten en wasmachines, bromfietsen, auto's en vooral de televisie 

5.. Zie voor de theori e van 'verzuiling' : A. Lijphart , Verzuiling,  pacificatie  en kentering  in  de Nederlandse  politiek,  Am-
sterdam ,, 1968; S. Stuurman , Verzuiling,  kapitalisme  en patriarchaat,  SUN, Nijmegen , 1983. 
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zijnn tot de verbeelding sprekende voorbeelden. In dit opzicht, en op het gebied van de populai-
ree film en muziek, is sprake van Amerikanisering.6 Als onderdeel van een vloedgolf lijken het 
betaaldee voetbal en de Sporttotalisator onafwendbaar. 

Inn de tweede plaats impliceren de ingrijpende en omvattende veranderingen nieuwe 
bestaanscondities.77 Hierdoor kan het oordeel over kansspelen versoepelen. Nederland wordt 
inn beslag genomen door een versnelde industrialisering en verstedelijking, door de omschake-
lingg op elektrotechniek en de versterking van de verzorgingsstaat met volksverzekeringen als 
dee AOW en de WW. Hoewel de economische groei gedurende de jaren vijftig tot uiting komt in 
collectievee investeringen en nauwelijks in lonen of arbeidstijdverkorting, bieden deze omstan-
dighedenn en de optimistische toekomstverwachtingen een tegenwicht aan de gedachte dat 
mensenn hun heil in kansspelen zullen zoeken. Het omslagpunt van 'plezier1 en 'spel' naar 
'hoop'' en 'investering' als hoofdmotief om te gokken, schuift er als het ware door op. Boven-
dienn zijn sinds de negentiende eeuw niet alleen de materiële condities sterk verbeterd maar is 
dee overgrote meerderheid van de bevolking ook gevormd tot gedisciplineerde burgers, arbei-
ders,, ouders én consumenten, zodat in het algemeen een verstandige en gematigde omgang 
mett kansspelen mag worden verwacht. Aanvankelijk gebeurde dit door de beschermende en 
beschavendee initiatieven van de gegoede burgerij en nadien door de opvoeding en het onder-
wijss binnen de zuilen. Hiermee kan een verband worden gelegd tussen de politieke verzuiling 
enn de sociaal-economische modernisering.8 De bezorgdheid over de versoepeling van cultu-
relee standaarden en de uitbreiding van commerciële verleidingen komt in de sociologie bij-
voorbeeldd naar voren in studies over 'onmaatschappelijkheid' en 'de verwildering der jeugd'.9 

Dergelijkee studies zijn beter te begrijpen als ondersteuning van het alibimodel dan als verdedi-
gingg van het verbodsmodel. Deze studies vragen vooral begrip voor vernieuwingen. 

Overheidsinstantiess krijgen bij dit alles steeds vaker een leidende rol. Particuliere en 
plaatselijkee initiatieven worden overgenomen en het incidentele en correctieve optreden van 
voorheenn wordt vervangen door een continue en planmatige sturing van de samenleving op 
nationaall niveau met internationale afstemming. In een Fordistisch-Keynesiaanse economie 
streeftt de overheid naar volledige werkgelegenheid, een stabiel prijspeil, een evenwichtige 
betalingsbalans,, een voortdurende economische groei en een rechtvaardige inkomensverde-

6.. M. van Elteren, Imagining America: Dutch Youth and Its Sense of Place, TUP, Tilburg, 1994. 
7.. Zie voor deze condities: F.L. Hotthoon (red.), De Nederlandse samenleving sinds 1815, Van Gorcum, Assen, 
1985;; F.P. Gout, 'Het Socio-culturele leven in Nederland 1945-1980, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 
1982,, 337-367. 
8.. Met name Eltemers brengt dit verband tussen verzuiling en modernisering naar voren: J.E. Ellemers, 'Pillarization 
ass a process of modernization', Acta Politica, 1984,129-143. 
9.. Zie H.P.M. Litjens, Onmaatschappelijke gezinnen. Sociologisch onderzoek naar de onmaatschappelijkheid te 
Maastricht,Maastricht, Van Gorcum, Assen, 1953; F. Meijers, M. du Bois-Reymond (red.), Op zoek naar een moderne pedago-
gischegische norm. Beeldvorming over de jeugd in de jaren vijftig: het massajeugdonderzoek (1948-1952), Acco, Amers-
foort/Leuven,, 1987. Kansspelen vormen in het Nederianse sociologisch onderzoek uit die tijd, voor zover ik heb kun-
nenn nagaan, geen onderwerp van betekenis. In Engeland is dat echter wel het geval. In de studie English Life and 
LeisureLeisure (Longmans, London/New York, 1951), die evenzeer als de genoemde Nederlandse studies in het teken staat 
vann morele bezorgdheid over culturele vernieuwingen, wijden B. Seebohm Rowntree en G.R. Lavers een afzonderlijk 
hoofdstukk aan het 'commercialized gambling' en vragen zij zich expliciet af in hoeverre gokken 'slecht' is. Zij komen 
tott de conclusie dat er veel bezwaren zijn, maar dat daarin religieuze en elitaire vooroordelen schuilen en dat veelal 
voorbijgegaann wordt aan de sociale betekenis van kansspelen voor gokkers. 
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ling.. Het alibimodel voor de regulering van kansspelen sluit wonderwel bij deze grote idealen 
aan.. Immers, hierin regisseert de overheid de spelorganisatie en de marktomvang, evenals de 
bestemmingg van de opbrengsten voor gemeenschappelijke belangen. In het stedelijk domein 
verwerftt de planologie tegen deze achtergrond een vooraanstaande positie. 

Tenslottee staat de uitbreiding van de legale kansspelsector onder het regime van het 
alibimodell gedurende de jaren zestig en zeventig niet los van de groei van de verzorgingsstaat 
enn de welvaartseconomie. Zijn in de tweede helft van de negentiende eeuw 'bescha-
vingsoffensieven'' bepalend voor het culturele klimaat, honderd jaar later zijn dat 'emancipatie-
offensieven'.100 In collectieve en in individuele relaties verschuift het accent van gehoorzaam-
heidd en autoriteit naar spontaniteit en solidariteit. De nadruk komt te liggen op zelfbeschikking 
inn plaats van op de voorschriften van hogerhand. De overheid wordt minder in een leidingge-
vendee en meer in een dienstverlenende verhouding tot de burgers gezien. Deze ontwikkeling 
gaatt gelijk op met materiële voorspoed en de uitbreiding van het scala aan consumptieve arti-
kelenn en voorzieningen, door meer vrijetijd en vooral, na 1963, de stijging van de reële inko-
menss van veel werknemers. Steeds duidelijker tekent zich de tegenstelling af tussen een pro-
gressieff moderne en conservatief traditionele mentaliteit. Deze tegenstelling is ook bepalend in 
dee politiek. Voor de drie grote confessionele partijen, de KVP, de ARP en de CHU, die een 
zwaarr stempel op de restrictieve kansspelpolitiek drukken, wordt het moeilijker om het machts-
overwichtt te behouden. In 1973 leidt dit tot samenwerking en in 1980 tot hun fusering in het 
CDA. . 

10.3.210.3.2 Liberalisering 
Dee opkomst van het risicomodel voor de organisatie van kansspelen in de tweede helft van de 
jarenn tachtig, valt te beschouwen als een resultaat van het pragmatisme dat in de Nederlandse 
politiekk in de loop van de jaren tachtig doorbreekt. Dit komt naar voren in een brede ideologi-
schee concensus, eerst over de uitbreiding van en dan over de gokverslaving bij kansspelen -
dezee concensus verschilt fundamenteel van het compromis dat aan de kansspelpolitiek van de 
jarenn vijftig en zestig ten grondslag ligt. 

Dee verschuiving van het ideologische compromis naar de pragmatische concensus 
staatt in verband met de ontzuiling. Deze ontzuiling valt politiek af te lezen aan: de samenvoe-
gingg van de Christelijke partijen in het CDA; het pragmatisme binnen CDA, PvdA en WD; de 
opkomstt van pragmatische partijen, in het bijzonder D66; en de pragmatische opstelling van 
ideëlee partijen, met name Groen Links en de dogmatisch Christelijke partijen. Staan in een 
eerderee fase de ideale samenlevingsordes van het confessionalisme (de moraal voorop), het 
liberalismee (de markt voorop) en het socialisme (de overheid voorop) tegenover elkaar, gelei-
delijkk aan komt dit idealisme binnen en tussen de partijen tegenover het pragmatisme te staan. 
Dee praktische gevolgen van politieke beslissingen worden tot een ideologisch motief. Dit valt te 
begrijpenn als de politieke tegenhanger van de verzelfstandiging bij kansspelen, die betrekkelijk 

10.. Zie voor de versoepeling van de moraal: P. Kapteyn, Taboe, macht en moraal in Nederland, Synopsis, Am-
sterdam,, 1980; C. Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood, 
Bertt Bakker, Amsterdam, 1990. Zie voor Nederland ais context voor kansspelen: J. Bormans, 'Het maatschappe-
lijk-politiekee leven in Nederland 1945-1980', Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 1982, 269-316; Gout 
(1982);; Stuurman (1983); J.J. Woltjer, Recent veneden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw, 
Balans,, 1992; H. Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict, Amsterdam, 1995. 
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loss komen te staan van welomschreven doelen en publieksgroepen. Chargerend gesteld zou 
eenn dergelijk pragmatisme volgens sommigen het einde van de ideologie of zelfs het einde 
vann de geschiedenis betekenen.11 

Samenn met een toenemende afhankelijkheid van de internationale economische en 
politiekee verhoudingen leidt de eensgezindheid tot een grotere gevoeligheid voor de individu-
elee gevolgen van politieke beslissingen. De voorkeur gaat uit naar een zakelijk landsbestuur 
datt de persoonlijke belangen van burgers voorop stelt. In de eerste plaats dient dat te gebeu-
renn door het handhaven van de welvaartsstaat en de zorg voor veiligheid en bestaans-
zekerheid.. Vermeende groepsbelangen worden verdacht. Maar de eensgezindheid leidt niet 
tott gelijkluidende standpunten over kansspelen. De uiteenlopende gevolgen voor het dagelijks 
levenn van burgers maken het juist nodig om de persoonlijke betrokkenheid dik te onderstre-
pen.. Hieruit valt de paradox te verklaren tussen enerzijds de gelijkluidende maar vaak wel 
emotionelee argumenten, en anderzijds de verschillende conclusies en tegenstellingen in het 
kansspelbeleid.. Terdege beseffen de betrokkenen dat kleine verschillen van inzicht grote ge-
volgenn kunnen hebben. De wetenschap dat de te nemen beslissing het directe belang van 
specifiekee burgers raakt, dwingt politici tot genuanceerde stellingnames. Dit blijkt bijvoorbeeld 
duidelijkk als de Eerste Kamer op grond van de verslavingsonrust het belang van de Instantlote-
rijj relativeert en het voorstel dreigt te verwerpen. De druk tot nuancering wordt groter als de 
betekeniss van kansspelen voor de politiek tegelijk met de maatschappelijke effecten van kans-
spelenn toeneemt. Dat de wetgever de winstgerichte exploitatie van kansspelen toestaat, zij het 
langg niet voor alle speltypen in gelijke mate, wijst op een verzelfstandiging van de organisato-
renn ten opzichte van het spel. 

Dee opkomst van het risicomodel valt, gelijk eerder het alibimodel in de jaren vijftig, niet 
alleenn uit de politieke cultuur te verklaren. Deze ontwikkeling houdt tegelijkertijd verband met 
dee economische en culturele (post)modernisering van Nederland. Bij de bespreking hiervan 
maakk ik weer een onderscheid tussen de argumentatie binnen het kansspelbeleid en de maat-
schappelijkee omstandigheden daarbuiten. 

Heell anders dan in de jaren vijftig is de groei van kansspelen in de jaren tachtig een 
gevolgg van het beleid zelf. De vraag naar kansspelen is geaccepteerd en de wetgever vaart bij 
dee liberalisering van de markt en de flexibilisering van het beleid min of meer blind op ver-
trouwdee redeneringen uit het alibimodel. Zij gaat hier pas gedwongen door signalen van de 
markt,, over concurrentie en gokverslaving, over nadenken. Wat niet verandert is dat politici 
zichh bij hun oordeel concentreren op de kansspelen zelf en nauwelijks refereren aan meer al-
gemenee tendenzen in de samenleving. Zij hebben daar wel oog voor maar weten dat zij die 
veranderingenn slechts stukje bij beetje kunnen beïnvloeden. Politici zijn zich ervan bewust met 
dee kritiek op de Instantloterij en de terugdringing van speelautomaten een fundamentele 
koerswijzigingg door te voeren. Bezien vanuit de kansspelen ligt hier een breekpunt in de ont-
wikkelingg van de consumptiecultuur. Men raakt ervan doordrongen dat er grenzen aan de 
groeii zitten, want in een situatie van overvloed vraagt het consumeren om een meer door-
dachtee houding dan in een situatie van schaarste. Dit bewustzijn staat niet op zichzelf maar 
breektt in de jaren tachtig op vele terreinen door, bij het milieu, het verkeer, de veiligheid, de 

11.. Zie J.F. Lyotard, Het postmoderne weten, Agora, Kampen, 1987 [1979]; F. Fukuyama, Het einde van de ge-
schiedenisschiedenis en de laatste mens, Contact, Amsterdam, 1992. 
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bestaanszekerheid,, de voeding, de seksualiteit en in de gezondheidszorg. Steeds gaat dit be-
wustzijnn gepaard met indringende problemen. Noem maar op: de files, het broeikaseffect, zure 
regen,, BSE, varkenspest, kanker, euthanasie, incest, AIDS, vandalisme, werkloosheid, vervet-
tingg en verslaving aan alcohol en drugs. Gokverslaving komt nauwelijks als een verrassing. 

Inn de sfeer van de voorwaarden tekent zich een verschuiving af in de bestaanscondi-
ties.. Hierdoor kan de populariteit van kansspelen én de gevoeligheid voor gokverslaving toe-
nemen.. Door de stagnerende economische groei aan het eind van de jaren zeventig nemen de 
tegenstellingenn toe. Weliswaar verminderen de verworvenheden van de verzorgingsstaat niet 
maarr deze verworvenheden worden wel minder vanzelfsprekend. De individualisering versterkt 
dee tegenstellingen, bijvoorbeeld de rijke huishoudens met dubbele inkomens en zonder kinde-
renn versus de minder welvarende huishoudens met een enkel inkomen en met kinderen.12 Te-
gelijkertijdd neemt de bestaanszekerheid af door de toenemende afhankelijkheid van internatio-
nalee politieke, economische en ecologische verhoudingen. Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de 
oliecrisiss en dee nucleaire wapenwedloop tussen het communistische oosten en het kapitalistsi-
chee westen. Met de opkomst van de micro-elektronica en de informatica vindt een technologi-
schee omwenteling plaats. Industriële arbeid verdwijnt hierdoor steeds verder uit het zicht en de 
dienstverleningg neemt er verder door toe. Hoewel de economische stagnatie eerder tot uiting 
komtt in structurele werkloosheid dan in dalende lonen of in flexibele contracten, geven de ge-
noemdee omstandigheden en de pessimistische toekomstverwachtingen voeding aan de ge-
dachtee dat mensen zich meer op het eigenbelang en op het heden zullen concentreren. Dat 
scheptt een gunstig klimaat voor kansspelen, niet zozeer doordat deze omstandigheden aan-
zettenn tot gokken alswel doordat de bezwaren ertegen wegvallen. Dat komt doordat de aan-
dachtt wordt verlegd van het investeren voor de toekomst naar het overleven dan wel het ge-
nietenn in het heden. 

Niett alleen de materiële verscheidenheid neemt toe, ook de culturele. Jongeren verlie-
zenn de belofte van een probleemloze en welvarende toekomst - begin jaren tachtig nadrukke-
lijkk uitgesproken in de zogeheten no future cultuur. Sommigen keren zich tegen de gevestigde 
ordee en trekken zich terug in kraak-, vredes- en milieubewegingen. Anderen - yuppies - richten 
zichh op een individuele carrière, op comfort en stijlvolle consumptie. De maatschappelijke be-
tekeniss van vrouwen, etnische minderheden of homosexuelen neemt op veel terreinen toe. 
Hierdoorr verbreedt zich het spectrum aan leefstijlen. Binnen die leefstijlen voorziet de markt in 
meerr behoeften en krijgen sport, toerisme, media, amusement, kunst en luxe-consumptie een 
vanzelfsprekendee en voorname plaats. Anders dan in de jaren zestig wordt verwacht is het 
eerderr deze consumptie dan de hoeveeldheid vrijetijd die toeneemt13 Bij deze consumptie 
komtt de directe koppeling tussen smaakvoorkeuren en sociale klassen ter discussie te staan, 
inn termen van 'hoge-' versus 'lage cultuur" of in termen van het beleid van 'cultuurspreiding'. In 
hett stedelijk milieu leidt de differentiatie onder meer tot consumptieve representatiezones. De 

12.. Zie J. Vijgen, R. van Engelsdorp Gastelaars, Stedelijke bevolkingscategorieën in opkomst, Nederlandse Geogra-
fischee Studies no.22, UVA, 1986. 
13.. Zie S. Kingma (m.m.v. M.C. Jansen-Verbeke), Sporen naar de vrijetijd van de toekomst. Een toekomstverken-
ningning in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen, KUB/DTV, Tilburg/Breda, 1989; W.P. Knuist, Van vaudeville tot 
video.video. Een empirisch-theoretische studie naar verschuivingen in het uitgaan en mediagebruik sinds de jaren vijftig, 
SCP,, Rijswijk, 1989; Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPJ, Sociaal en Cultureel Rapport 1996, SCP, Rijs-
wijk,, 1996, 357-390. Zie ook: J. Schor, The Overworked American: The Unexpected Decline of Leisure, Basic 
Books,, New York, 1991. 
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herbouww van de Benedenstad en de nieuwe Waalkade in Nijmegen zijn daar uitgesproken 
voorbeeldenn van. 

Watt is het verband tussen de sociaal-economische verscheidenheid en culturele vrij-
blijvendheidd aan de ene en het politiek pragmatisme aan de andere kant? Een antwoord zou 
gevondenn kunnen worden in het grote beroep dat beide tendenzen doen op de zelfbeschikking 
enn eigen verantwoordelijkheid van burgers. Het is opmerkelijk dat de commercie 'postmate-
rialistische'' waarden als individuele zelfontplooiing, plezier, innerlijk geluk en emotionele be-
vrediging,, emancipatie, milieubewustheid, gelijkwaardigheid en onderlinge solidariteit, die een 
culturelee voomoede in de jaren zestig propageert en die de verzorgingsstaat steunt, in de jaren 
tachtigg omarmt.14 Wat dit betreft zijn bijvoorbeeld de herbouw van de Benedenstad en de 
nieuwee Waalkade te beschouwen als een paradoxale triomf van het gedachtengoed van soci-
alee bewegingen uit de jaren zestig en zeventig. Het waren alleen niet deze bewegingen die 
vann deze overwinning profiteerden. Hun idealen zijn eerder geïndividualiseerd en vercommer-
cialiseerd. . 

Persoonlijkee keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn centrale waarden die ook 
opp kansspelen van toepassing zijn. Het overheidsapparaat doet met privatisering, deregulering 
enn een bedrijfsmatige opzet van publieke diensten eveneens een groter beroep op marktwer-
king.. Een planmatige en directe sturing ruilt de wetgever op veel terreinen in voor een meer 
voorwaardelijkee en indirecte benadering. In het economisch beleid verlegt de regering het ac-
centt bijvoorbeeld van de industrie en werkgelegenheid naar de infrastructurele en monetaire 
voorwaarden.. Op meerdere terreinen verschuift het accent van een door het aanbod bepaalde 
vraagg naar een door de vraag bepaald aanbod. Externe afhankelijkheid, niet alleen van de in-
ternationalee omstandigheden, wordt een algemeen aanvaard uitgangspunt. Veel situaties 
kenmerkenn zich door crisisbeheersing en een grote informatiebehoefte. Het doel is duurzame 
ontwikkeling,, veiligheid en persoonlijk welzijn, kortom het waarborgen van de consumptiemaat-
schappij.. Het omschreven risicomodel voor kansspelen sluit nauw op deze situatie aan. Daarin 
neemtt de overheid afstand tot de centrale regie, stimuleert zij marktwerking en zelfregulering 
enn stelt zij grenzen aan de effecten van de exploitatie. 

10.44 Beheersingscultuu r 

Veranderingenn in de omgeving zijn in de voorgaande paragraaf opgevoerd ter verklaring van 
dee verzelfstandiging van het gokcomplex. Dit proces voltrekt zich dus niet autonoom. Toch heb 
ikk in dit boek voortdurend benadrukt dat de verzelfstandiging niet plaatsvindt zonder een actie-
vee inbreng van de betrokkenen. Fase-overgangen impliceren veranderingen in de betekenis-
geving,, de wetgeving en de exploitatie van kansspelen. Het is een veelomvattende door men-
senn en hun organisaties tot stand gebrachte transformatie van de gehele spelpraktijk. De ver-
zelfstandigingg van het vermaak voltrekt zich dan ook niet automatisch. 

Zoo maken de opeenvolgende modellen van regulering deel uit van verschillende 
speelculturen.. De speelcultuur van het risicomodel staat haaks op die van het ver-

14.. Zie R. Inglehart , Culture  Shift  in Advanced  Industrial  Society,  Princeto n Universit y Press , Princeton , 1990. 
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bodsmodel.. Heel in het algemeen wordt de negentiende eeuwse speelcultuur beschouwd 
alss een instrumentele cultuur die is gericht op overleving en persoonlijk voordeel. Hierin 
schuiltt het politieke bezwaar. Maar in de loop van de twintigste eeuw wordt het gokken ge-
leidelijkk aan afgemeten aan andere maatstaven die worden ontleend aan een expressieve 
cultuurr waarin de luxe en het persoonlijk plezier voorop staan. Dat het kansspel in de loop 
vann de geschiedenis voortdurend gepaard gaat met excessen en misleidingen wil beslist 
niett zeggen dat de speelcultuur waar de bezwaren en beperkingen uit voortvloeien steeds 
gelijksoortigg is. Het is misschien verleidelijk om dit gemakshalve wel aan te nemen. Juist 
daaromm heb ik moeite gedaan om bijvoorbeeld te laten zien dat pas in de negentiende eeuw 
hett gokken zelf veroordeeld wordt (zie paragraaf 4.3). Zo ook blijken er fundamentele ver-
schillenn te bestaan tussen het gebruik dat Dostojevski van het kansspel maakt en de uitleg 
diee Freud aan zijn speelgedrag geeft (zie hoofdstuk 3). Even fundamenteel is het verschil 
tussenn het beeld van de criminaliteit bij kansspelen uit de Bondfictie en het beeld van de 
slachtofferlozee misdaad (zie hoofdstuk 2). Veranderingen in de regulering gaan samen met 
veranderingenn van de kansspelen zelf. De problematiek van de speelverslaving en van de 
exploitatiecriminaliteitt ontstaan beide pas in de context van het commerciële gokken. Zo 
moett ook het verband tussen de negentiende eeuwse bestrijding van het gokken en de 
doorbraakk van commerciële kansspelen aan het eind van de twintigste eeuw niet zozeer 
wordenn gezocht in het falen van die bestrijding of in verbeterde sociaal-economische om-
standigheden,, alswel in de verandering van de spelpraktijk; daarin kwam het speelplezier 
centraall te staan. De verandering van de spelpraktijk in deze richting is in de hand gewerkt 
doorr zowel de bestrijding als de welvaart. De bestrijding drong het instrumentele gokken 
terugg en naarmate de welvaart toenam kon het gokken steeds minder worden gezien als 
eenn gevaarlijke activiteit. 

Veranderingenn in de beoordelingsmaatstaven voor kansspelen leiden tot een selec-
tievetieve ontwikkeling van kansspelen. Het alibimodel leidt bijvoorbeeld tot de legalisering en 
uitbreidingg van die kansspelen waar belangrijke maatschappelijke functies aan onderkend of 
toegekendd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn de goede doelen bij de loterijen, het 
belangg van de sport bij de sporttotalisator of de verenigingsbelangen bij het kienen en bingo. 
Dee toepassing van het risicomodel leidt tot een andere selectiviteit. Verslavingscriteria leiden 
bijj de speelautomaten in de horeca tot een inperking. Maar voor situaties waarin het ver-
slavingsgevaarr kleiner of beter beheersbaar gevonden wordt, zoals in de staatscasino's, 
wordenn aan dezelfde criteria argumenten ontleend om de exploitatie uit te breiden. 

Dezee selectiviteit geldt zeker niet alleen voor de kansspelen. Wanneer we niet de 
selectiviteitt binnen maar buiten de kansspelen in ogenschouw nemen is het bijvoorbeeld 
opmerkelijkk dat in dezelfde periode en in dezelfde mate waarin kansspelen respectabel wer-
denn de jacht op dieren in discrediet raakte. Deze tegenovergestelde trend valt evenwel toe 
tee schrijven aan de toepassing van eenzelfde pleziermotief.15 Terwijl het gokken voor het 
plezierr toelaatbaar wordt gevonden, wordt het louter voor het menselijk plezier doden van 
dierenn verwerpelijk gevonden. Een soortgelijk voorbeeld, maar dan van de keerzijde van het 

15.. Zie voor een indringende historisch-antropologische studie van de jacht, waarin de jacht wordt benaderd als een 
vormm van spel en vermaak: H. Dahles, Mannen in het groen. De wereld van de jacht in Nederland, SUN, Nijmegen, 
1990. . 
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risicomodel,risicomodel, is dat in dezelfde periode waarin kansspelen respectabel werden het roken van 
tabakk in discrediet raakte. Ook deze tegenovergestelde trend valt aan de toepassing van 
eenzelfdee maatstaf toe te schrijven. Bij kansspelen impliceert de dominantie van gokver-
slavingg als reguleringsmotief de onderschikking van de morele en sociale bezwaren tegen 
hett gokken. Maar bij het roken doet de erkenning van gezondheidsschade door tabak af-
breukk aan de sociale status van het roken. Dit verschil in resultaat komt dus niet door an-
deree maatstavan maar door een andere uitgangssituatie van de markt. Bij de introductie van 
hett risicocriterium vormt voor kansspelen een omstreden status en voor tabak een begeerli-
jkee status het uitgangspunt. 

Hett begrip gokverslaving wordt gebruikt om een onevenwichtige verhouding aan te ge-
venn tussen het verlies- of paras/efcpel' (de logische pendant voor de speler van het bankspel 
ofwell het surplusspel voor de exploitant) en de beheersing van het spel door de speler op de 
balanss van het plezier- en het profijtspel (zie figuur 1.2). Een onbeheerste deelname aan het 
kansspell kan leiden tot een te groot verlies. De economische grens van het teveel schermt dus 
hett expressieve spel, dat aan de hand van een alibi schoorvoetend is toegelaten, aan de bo-
venkantt van de markt af van het voor het parasietspel kenmerkende motief van de verslaving. 
Dezee grens van het teveel vormt de tegenhanger van het morele verbod op kansspelen. Dat 
verbodd schermt het expressieve spel aan de onderkant van de markt af van het voor het pro-
fijtspell kenmerkende instrumentele motief van de verrijking. Gokverslaving krijgt aldus be-
schouwdd de functie om de betrokkenheid bij kansspelen te bewaken, los van de eerdere en 
meerr 'oorspronkelijke' vormen van regulering, zoals via de betekenisgeving of de sociale nor-
mering. . 

Dee theorievorming over gokverslaving ondersteunt deze analyse (zie paragraaf 6.5.1). 
Gokverslavingg wordt in deze theorievorming enerzijds afgezet tegen normatieve spelregels, 
mett name in de medische optiek. Anderzijds wordt gokverslaving afgezet tegen symbolische 
betekenissenn van het spel, met name in de subculturele optiek. Deze invalshoeken scheppen 
eenn driedimensioneie ruimte van gokstijlen, aan te duiden met gradaties van 'expressiviteit', 
'conformisme'' en 'zelfstandigheid'; de tegenpolen hiervan zijn 'instrumentaliteit', 'defiantie' en 
'afhankelijkheid'' (zie figuur 6.1). Pas recentelijk wordt de regulering van het gokken vrij alge-
meenn geplaatst in het theoretische perspectief van het expressieve spel waar men geestelijk 
aann verslaafd kan raken. 

Maarr als dit eerder niet of minder relevant was, wat is dan de sociale functie van deze 
gokverslaving?? Wat voor speelcultuur wordt hiermee gediend? Voor een interpretatie van de 
nieuwee relevantie van gokverslaving is het niet alleen van belang om naar verschuivingen in 
dee intenties van het kansspelbeleid te kijken maar ook naar de gevolgen ervan (zie figuur 1.1). 
Dee begrenzing van de markt aan de hand van het criterium van de gokverslaving lijkt met na-
mee een voorwaarde op te leveren voor een pradoxale uitbreiding van de markt. Mijn redene-
ringring daarbij is als volgt. In het onderscheid tussen het recreatieve en het verslaafde spelen kan 
eenn psychisch equivalent worden gezien van de sociale afstand tussen burgerlijke midden-
klassenn en elitaire groeperingen. Ik volg dan met name de interpretatie van de sociale afstand 
tussenn deze klassen uit Distinction ^979) van Bourdieu.16 Volgens Bourdieu zou de (kleine) 

16.. P. Bourdieu, Distinction. A Soera/ critique of the judgement of taste, Routtedge, London and New York, 1984 
[1979]. . 
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burgerijj zich met haar voorkeuren enerzijds markeren ten opzichte van elitaire leefstijlen. De 
grotee vrijheden die aan elitaire stijlen, waarin alles om de 'prestige' en 'goede smaak' draait, 
tenn grondslag lijken te liggen zijn voor de burgerij veelal ondenkbaar. Aan de andere kant zou 
dee burgerij zich volgens Bourdieu afzetten tegen de 'goedkope smaak' van het gewone volk. 
Dee leefwijze in lagere sociale milieus zou juist worden gekenmerkt door de gebondenheid aan 
dee alledaagse noodzaak. Daardoor is het onderscheid tussen de vorm en inhoud van activi-
teitenn weinig uitgesproken. Terwijl in de elitaire stijl het expressieve doel tot norm wordt verhe-
venn en wordt nagejaagd, zo zouden we dit verschil ook kunnen formuleren, en in de volkse stijl 
hett onderscheid tussen middelen en doelen minder uitgesproken is, wordt de burgerlijke stijl 
gekenmerktt door de rationele afweging tussen ideale doelen en beschikbare middelen. Naar-
matee nu op het gokken vaker en duidelijker de redenering wordt toegepast dat het expressieve 
spell toelaatbaar is voorzover het speelplezier niet tot een bedreiging voor de speler wordt, 
komtt de elitaire spelopvatting binnen het bereik van de middenklassen. Hierdoor wordt het ple-
zierspell dus acceptabel voor meer groeperingen en toepasbaar op meer speltypen. De op-
komstt van de thematiek van de spelbeheersing en de spelverslaving impliceert op deze ma-
nierr een marktuitbreiding. De begrenzing van het spel met noties van het teveel is constructief 
tee noemen voor het commerciële spel. Zo beschouwd is de notie van de geestelijke verslaving 
niett zozeer een gevolg van alswel een voorwaarde voor de marktgroei. Verslavingsangst is de 
prijss die de burgerij betaalt voor elitair gedrag. 

Essentieell voor deze interpretatie is dat regelgevers (en ondernemers en spelers) ter 
reguleringg niet slechts een bepaalde betekenis in het spel leggen en welomschreven speel-
normenn navolgen. Zij dienen het kansspel zelf te beheersen via de gevolgen die dit voor hen 
heeft.. De cultuur die samengaat met de opkomst van het risicomodel en de doorbraak van de 
verslavingsproblematiekk duid ik daarom aan als een grijpcultuur of een beheersingscultuur, al 
naarr gelang of we uitgaan van de oorzaken dan wel van de gevolgen van het gedrag. Het 'grij-
pen'' slaat op de ruime keuze in een situatie van overvloed en het 'beheersen' slaat op de 
noodzaakk om de gevolgen hiervan in de hand te houden. Eerder in dit boek karakteriseerde ik 
dee nieuwe uitgaanscultuur van de Waalkade reeds als een grijpcultuur (zie paragraaf 7.6.2). 
Dezee term krijgt hier dus een bredere toepassing. 

Datt ik de beheersing typerend noem voor een sterk verzelfstandigde vermaakscultuur 
will niet zeggen dat het vermaak in de eerdere fasen van de verzelfstandiging niet wordt be-
heerst.. Integendeel, in de eerdere fasen wordt het vermaak zelfs stringenter gereguleerd. De 
beheersingscultuurr verwijst naar die situaties waarin het meedoen aan vermaaksactiviteiten en 
dee beheersing van de gevolgen hiervan tot op zichzelf staande doelen zijn geworden. Bij het 
bingoo is deze beheersing bijvoorbeeld van ondergeschikt belang omdat de regulering van dit 
spell zich in de eerste plaats richt op de bestrijding van de commerciële exploitatie. Ook bij de 
reguleringg van casino's is de beheersing via de gevolgen van ondergeschikt belang, nu omdat 
dee regulering van deze exploitatievorm zich richt op de beperking van de commerciële ex-
ploitatie.. Het bingo en het casino kennen een meer stringente regulering dan bijvoorbeeld de 
speelautomaat.. Bij de speelautomaat staat de reguleringsstrategie van de beheersing wel 
voorop. . 

Opp de ontwikkeling van de symbolische betekenis en de normatieve waardering van 
hett spel volgt de economische toe-eigening: meer mensen pogen om meer spelen vaker en 
beterr te beoefenen. Het is dan niet de symboliek of het alibi, maar de vergroting van de macht 
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overr het spel die de betrokkenen motiveert. Ondernemers exploiteren het spel in de eerste 
plaatss om winst te maken, regelgevers reglementeren het spel in de eerste plaats om externe 
effectenn in de hand te houden, en de spelers doen in de eerste plaats bijvoorbeeld mee om 
eenn nieuwe ervaring op te doen, vanwege de spanning, voor de kick, om verveling te bestrij-
den,, om vergetelheid te zoeken of om hun grenzen te verleggen. Al zulke grijpmotieven, waar-
bijj zij een meer oorspronkelijke betekenis van het spel kunnen simuleren, zijn binnen de be-
heersingscultuurr leidend ten opzichte van de symboliek of de beloften van het spel. De be-
heersingscultuurr is typisch de cultuur van managers voor wie in de eerste plaats het resultaat 
telt.. De beheersingscultuur is vooral georiënteerd op de gevolgen van de spelpraktijk. Innerlijk 
wordtt deze cultuur gereguleerd door het gevoel van schaamte. 

Dezee beheersingscultuur komt pregnant naar voren in een beschermende cocon van 
architectonischee en planologische ingrepen, in voorlichtings- en reclamecampagnes, in psy-
chischee zorgverlendende instellingen, in beveiligingstechnieken en in wetenschappelijk (evalu-
atieonderzoek.. Voor het verzelfstandigde spel heeft deze cocon een tweezijdige functie. De 
internee functie is om het spel in goede banen te leiden en om het speelplezier te exploiteren. 
Voorr de buitenwacht dempt dit sociale spinsel de uitstraling van het spel en zorgt dit voor een 
nauwkeurigee afstemming op de omgeving. 

Watt ik hier voor de verzelfstandiging van het vermaak omschrijf als een cultuur van het 
grijpenn en beheersen, daarvan zijn aspecten elders ook wel aangeduid met een term als 'mas-
sacultuur11 of 'consumptiecultuur'. In deze studie heb ik niet alleen een analyse geboden van de 
kenmerkenn van de consumptiecultuur. Ik heb deze kenmerken bovendien in verband proberen 
tee brengen met zowel de opkomst als de begrenzing van deze cultuur. Daarbij gaat de belang-
stellingg niet alleen uit naar de strategieën en mechanismen waarlangs deze cultuur tot stand 
komt,, maar ook naar de verschillen met eerdere en andere culturele vormen. In dit opzicht heb 
ikk de grijpcultuur bij de interpretatie van de nieuwe Waalkade reeds onderscheiden van de 
stijlcultuurr en de lijfcuttuur (zie figuur 7.2). Hier breng ik deze terminologie in verband met de 
kansspelcultuur. . 

Doorr het accent op beheersing, op accumulatie en op 'imitatie' onderscheidt de grijp-
cultuurr zich enerzijds van een elitaire stijlcultuur. Daarin ligt het accent op de speelnormen, op 
schaarstee en op 'distinctie'. Met de term stijlcultuur doel ik op de cultivering van stijlelementen 
enn niet op de stylering van gedragingen en voorzieningen; dat laatste is meer kenmerkend 
voorr de grijpcultuur. Anderzijds onderscheidt de grijpcultuur zich van een volkse lijfcultuur. 
Daarinn ligt het accent op de betekenis, op gewenning en op 'aanpassing'. Die lijfcultuur ver-
wijstt niet naar een cultivering van het lichaam maar naar een lichamelijke cultuur. Het is een 
cultuurr die dicht op de huid zit en is gericht op directe zintuiglijke bevrediging. Deze typologie 
vann drie grondvormen in de kansspelcultuur sluit aan bij de drie reguleringsmodellen van het 
verbod,, het alibi en het risico. In het veld van de kansspelen staan deze modellen achtereen-
volgenss centraal bij het bingo (informeel en instrumenteel), het casino (stijlvol en normatief) en 
dee speelautomaat (commercieel en beheerst) (zie hoofdstuk 5). 

Tegelijkertijdd heb ik aangegeven dat deze kansspelcircuits nauw verweven zijn met de 
meerr omvattende integratiekaders van de alledaagse cultuur (bingo), de politiek (casino) en de 
economiee (speelautomaat). Dat komt door het maatschappelijke organisatieverband van deze 
kansspelenn en door de sociale herkomst van de spelers. In de stad sluit deze typologie weer 
aann op afzonderlijke gebiedsdelen, op achtereenvolgens 'rustzones', 'representatiezones' en 
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'actiezones';; het is in die gebiedsdelen waar de genoemde spelvormen het beste gedijen. De 
Nijmeegsee representatiezone van de Waalkade valt in deze terminologie te omschrijven als 
eenn stijlcultuur die overgaat in een grijpcultuur. Ik verwijs daarbij naar kenmerken van de 
Waalkadecultuur,, zoals de twijfel tussen een neutrale en een positieve tolerantie voor het ver-
maak,, de verschuiving van een inrichtings- naar een beheersingsvraagstuk, de menging van 
dee illusie en dee simulatie in het middeleeuwse stadsgezicht, de overheid die koketteert met de 
marktt en de planologie die lonkt naar de economie, de overgang van opvallende verschillen 
naarr marginale variaties en het casino dat wordt veroverd door de speelautomaat. 

Dee actieve spelvormen van het bingo, het casino en de speelautomaat dragen niet al-
leenn kenmerken van meer algemene handelingssferen - in casu de alledaagse cultuur, de poli-
tiekk en de economie - omdat ze hiermee verweven zijn: de speltypen lenen zich bij uitstek voor 
zulkee verbindingen. Dat komt door de spelspecifieke formules en technieken, zodat er ook pa-
rallellenn zijn op het niveau van de speelgelegenheid. Naar de herkomst heb ik de verschillen 
tussenn deze spelvormen aangeduid als die tussen achtereenvolgens de groepsbinding van het 
bingo,, de exclusieve speelruimte van het casino en de individualistische simulatietechniek van 
dee automaat (zie paragraaf 5.2). Ook uit oppervlakkige observaties is al snel duidelijk dat er 
tussenn de speltypen net zulke fundamentele verschillen bestaan in het spelverloop als in de 
spelorganisatiee of de spelregulering. Bij het spelverloop valt dan bijvoorbeeld te denken aan 
verschillenn in de temporele opdeling van het spel, in de omgang met het geld, in de beleving 
vann het spel, in de waardering van de activiteit of in het nagestreefde ideaal. Een roulettespe-
lerr beslist iedere ronde opnieuw al dan niet, en met welke inzet of kans, aan het spel deel te 
nemen.. Dit betekent dat de aandacht bij het roulette veel meer uitgaat naar de volgorde van 
beslissingen,, naar het geven van opdrachten en naar het creëeren van illusies dan bij het bin-
go.. Bij het bingo is de inleg immers eenmalig, valt de kans nauwelijks te beïnvloeden en is de 
speldeelnamee voor de duur van de gehele bijeenkomst. Bingospeelsters geven zich min of 
meerr volledig aan het spelverloop over. Zij scheppen minder een illusie en ondergaan het spel 
meerr gelijk een droom. De speelautomaten verschillen in deze opzichten van zowel het rou-
lettee als het bingo door de snelheid van de beslissingen, de zelfbediening en de voortdurende 
herhalingg van spelsituaties. In de houding tegenover het geld heeft het roulette meer weg van 
eenn weldoordachte investering, het bingo van een verdiende beloning en de speelautomaat 
vann herhaalde bestedingen. Voor wat de waardering van het spel betreft evalueren bingos-
peelsterss het spel in de eerste plaats in termen van sociale 'gezelligheid'. Dat komt door de 
oriëntatiee op de groep. Casinobezoekers zullen daarentegen vaker refereren aan de uiterlijke 
stijll en 'schoonheid' van het speelgedrag en de speelgelegenheid. De speelautomaat wordt op 
haarr beurt weer vaker in termen van de innerlijke 'spanning' gewaardeerd.17 Voor wat het spe-
lideaall betreft overheerst het 'amateurisme' (het meedoen is belangrijk) het bingo, het 'profes-
sionalisme'' (de bekwaamheid is belangrijk) het casino en het 'commercialisme' (het resultaat is 
belangrijk)) de speelautomaat. 

Dee meest algemene maatschappelijke structuren én de meest bijzondere spelstructu-
renn verwijzen zo bezien naar dezelfde menselijke vermogens. De verschillen in menselijke 

17.. Een bevestigin g van deze verschille n in waarderingsmaatstave n kan gevonde n worde n in de verschille n tusse n 
overheersend ee motieve n die naar voren komen in de national e enquêt e uit Risico-analyse  kansspelen  (Kingma , 
1993)::  Van de genoemd e motieve n scoor t 'gezelligheid ' het hoogs t bij bingo , 'speelplezier ' bij het casin o en 'geld ' bij 
dee speelautomaat . 
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vermogenss tussen de spelvormen doen bijvoorbeeld ook sterk denken aan de psychologische 
faculteitenn van 'voelen' (bingo), 'denken' (casino) en 'willen' (automaat). Op deze manier kun-
nenn we ons het historische verband voorstellen tussen speltypen en categorieën mensen, niet 
doorr een genetische of maatschappelijke determinering maar door een verwantschap tussen 
dee spelstructuur en het samenlevingsverband der betrokkenen. Het samenlevingsverband be-
reidtt individuen als het ware voor op een specifiek spel: het casino voor de leidinggevende 
elite,, de automaat voor de ondernemende jeugd en het bingo voor zorgzame huisvrouwen. 
Dezee zienswijze impliceert dat met een verandering van de sociale orde ook het speipubliek 
kann veranderen. In beginsel staat elk speltypen open voor de ontdekking en waardering door 
iederr mens van de aantrekkelijkheden van een spel, wat door de loskoppeling van speltypen 
enn groeperingen in het proces van verzelfstandiging kan blijken. Dat de spelstructuren ontolo-
gischee waarden lijken te vertegenwoordigen kan verklaren waarom ze historisch robuust en in 
zeerr uiteenlopende samenlevingen levensvatbaar blijken te zijn. 

Hett drieledige perspectief op de verzelfstandiging van het vermaak valt in laatste in-
stantiee te herleiden tot de sociologische basisbegrippen van de 'betekenis', de 'norm' en de 
'macht'.188 De organisatie van de moderne samenleving in cultuur, politiek en economie, of de 
politiekee opdeling in confessionalisme, socialisme en liberalisme, verwijzen eveneens naar 
dezee driedeling. Een aantal ideaaltypische kernbegrippen uit de driedeling in de cultuur rond 
kansspelen,, die in deze studie naar voren zijn gebracht, heb ik tentatief samengebracht in 
tabeltabel 10.1. 

TYPOLOGIE E 

kanssoel l 

SDeloDvattina a 

SDebositie e 
staatsdomein n 

stadszone e 

netwerk k 

tolerantie e 

ontduiking g 

regulering g 

exploitatie e 

legitimering g 

problematiek k 

oplossing g 

ideaal l 

herkomst t 

geslacht t 

oriëntatie e 

LUFCULTUUR R 

binao o 

orofiitsoel l 
speler r 

cultuur r 

rust t 

subcultuur r 

negatief f 

beslotenheid d 

bestrijden n 

handhaven n 

verbod d 

commercialisering g 

iuridificering g 

amateurisme e 

volk k 

vrouwelijk k 

groep p 

STULCULTUUR R 

casino o 

oleziersoel l 
regelgever r 

politiek k 

representatie e 

circuit t 

neutraal l 

behendigheid d 

beperken n 

uitbreiden n 

alibi alibi 

criminalisering g 

ideologisering g 

professionalisme e 

adel l 

mannelijk k 

omgeving g 

GRIJPCULTUUR R 

automaat t 

oarasietsoel l 
ondernemer r 

economie e 

actie actie 

sector r 

positief f 

illegaliteit t 

beheersen n 

vernieuwen n 

risico risico 

verslaving g 

verwetenschappelijking g 

commercialisme e 

burgerij j 

kinderlijk k 

handeling g 

18.. Zie voor een formele onderbouwing van deze sociologische basisbegrippen: J. Habermas, Theorie des kommu-
nikativennikativen Handelns, Suhrkamp, Frankfurt, 1981; A. GkJdens, The Constitution of Society, Polity Press, Cambrid-
ge,, 1984. 



434 4 VERZELFSTANDIGINGG VAN VERMAAK 

waardering g 

werking g 

verandering g 

betrokken--

krinqlooD D 

tijd d 

ruimte e 

verschijning g 

geld d 

vergelijking g 

stijl l 

keuzepa--

innerliik k 

activiteit t 

houding g 

beleving g 

motief f 

strategie e 

dreiging g 

structuur r 

antistructuur r 

basisdimen --

gezelligheid d 

centripetaal l 

stabiliteit t 

Dassief f 

productie e 

duur r 

oppervlak k 

huisvesting g 

verdienen n 

adaptatie e 

uniformiteit t 

gewoonte e 

voelen n 

uitvoeren n 

participeren n 

fantasie e 

symboliek k 

confict t 

angst t 

expressief f 

instrumenteel l 

betekenis s 

schoonheid d 

cyclisch h 

liminaliteit t 

actief f 

consumptie e 

volgorde e 

volume e 

inrichting g 

investeren n 

distinctie e 

verscheidenheid d 

schaarste e 

denken n 

delegeren n 

observeren n 

illusie e 

status s 

compromis s 

schuld d 

conformistisch h 

afwiikend d 

nnr m m 

rendement t 

centrifugaal l 

flexibiliteit t 

interactief f 

destructie e 

snelheid d 

dichtheid d 

vormgeving g 

uitgeven n 

imitatie e 

variatie e 

overvloed d 

willen n 

organiseren n 

veinzen n 

simulatie e 

stemming g 

consensus s 

schaamte e 

zelfstandig g 

afhankelijk k 

mach t t 

TabelTabel  10.1: Typologie van vermaaksculturen waar bingo, casino en automaat inhoud aan geven. 

Dezee driedeling is niet uniek maar bijvoorbeeld verwant aan een driedeling die Bourdieu in 
DistinctionDistinction (1979) doorvoert voor de Franse cultuur. Deze driedeling vertoont bijvoorbeeld ook 
gelijkenissenn met een typologie uit Die Ertebnisgesellschaft (1992), een aan het perspectief en 
dee werkwijze van Bourdieu verwante studie naar leefstijlen in Duitsland van Gerhard Schulze.19 

Schulzee stelt een driedeling voor van Hochkultur, Spannungskultur en Trivialkultur. Maar mijn 
indelingg heeft wel een andere invulling en achtergrond. Niet zozeer het feit van de driedeling 
lijktt mij van belang alswel de onderbouwing en invulling ervan. In mijn geval verwijst de driede-
lingg naar een ruimtelijk-historische analyse van de verzelfstandiging van het vermaak bij kans-
spelen.. Er valt mee aan te geven waar en wanneer zich op het terrein van het vermaak, in het 
beleidd en in de ruimte een beheersingscultuur aftekent. 

10.55 Theoretisch e verklarin g 

Inn de theoretische verklaring voor de verzelfstandiging van het vermaak bij kansspelen maak ik 
eenn onderscheid tussen twee alternatieve, als complementair te beschouwen invalshoeken. 

19.. Bourdieu (1984); G. Schulze, Die Ertebnisgesellschaft. Kuttursozblogie der Gegenwart, Campus Verlag, Frank-
furt,, 1992. 
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Enerzijdss een in het verlengde van Karl Marx' Das Kapital (1867) geformuleerd perspectief van 
'economisering'.. Daarmee valt de verzelfstandiging van kansspelen vooral te verklaren als een 
middelmiddel tot de afzondering en vorming van een economisch domein. De belangstelling gaat dan 
uitt naar aspecten als criminalisering en commercialisering. Anderzijds een perspectief van 
'cultivering'' in de geest van Max Webers Wirtschaft und Gesellschaft (1922). Daarin wordt de 
verzelfstandigingg van kansspelen meer als een op zichzelf staand doel begrepen.20 De aan-
dachtt gaat dan vooral uit naar aspecten als specialisering en disciplinering. De twee invals-
hoekenn onderstrepen dat het begrip verzelfstandiging tegelijk slaat op een nieuwe markt en de 
reguleringg daarvan. 

Dezee complementaire invalshoeken komen hier niet uit de lucht vallen. Dit boek is van-
aff het begin opgebouwd rond deze theoretische tegenpolen. Zo ben ik dit boek begonnen met 
dee opmerking dat Baudrillard een neo-Marxistische interpretatie aan de consumptiemaat-
schappijj geeft (zie paragraaf 1.1); hij doet dat onder meer in The Mirror of Production (1973).21 

Hierr tegenover stelde ik Ritzer die in The McDonaldization of Society (1993) een neo-
Weberiaansee interpretatie geeft.22 Het perspectief van Baudrillard vestigt de aandacht op de 
omvormingg van kansspelen tot een commercieel vermaak. Het perspectief van Ritzer belicht 
dee beheersing van de consumptie. 

Dee interpretaties die ik in deel I van deze studie achtereenvolgens aan de verbeelding 
vann explortatiecriminaliteit en gokverslaving heb gegeven verwijzen naar eenzelfde tweedeling 
alss die tussen Baudrillard en Ritzer. Het perspectief van de parasitaire criminaliteit urt de Bond-
fictiee staat tegenover de slachtofferioze misdaad. Op eenzelfde manier staat de instrumentele 
afhankelijkheidd van Dostojevski tegenover de geestelijke verslaving in de zin van Freud. 

Evenzoo heb ik in deel II van dit boek het verbodsmodel geïnterpreteerd als een para-
doxalee reguleringsstrategie die de commerciële exploitatie van het kansspel als vermaak mo-
gelijkk maakt. Hiertegenover stelde ik het risicomodel dat als functie heeft om de groei van 
commerciëlee kansspelen te beheersen. Het alibimodel viel hierbij te begrijpen als een over-
gangsfasee in de verzelfstandiging tussen deze twee uitersten in. Tegen de achtergrond van 
hett verbodsmodel werd het alibimodel ontwikkeld om de expansie van de gokmarkt te beper-
ken,, maar het alibimodel kreeg vooruitlopend op het risicomodel als functie om de particuliere 
exploitatiee uit te breiden door kansspelen te zuiveren van criminaliteit. 

Deell III van dit boek kende een soortgelijke opbouw als deel II, nu alleen niet in de 
historischee diepte van de kansspelsector maar in de geografische breedte van de stedelijke 
ruimte.. Aan de ene kant is de commercialisering van de stedelijke ruimte, in casu die van de 
Waalkade,, geïnterpreteerd als een voorwaarde van het casino aan de stad. Tegenover deze 
investeringg staat de verwachting dat het casino bijdraagt aan de economische ontwikkeling 
vann de stad. Aan de andere kant verscheen de beheersing van kansspelen in het casino als 
eenn voorwaarde van de stad aan het casino. De keerzijde hiervan is dat het staatscasino aan-
dringtt op de bestrijding van illegale casino's. De inrichting van de stad met een casino is daar-
bijj uitgelegd als een planologisch vraagstuk dat zich tussen deze twee voorwaarden afspeelt. 

20.. Zie voor een helder e interpretati e van de verschille n tusse n de benaderinge n van Marx en Weber bijvoorbeeld : 
A.. Giddens , Capitalism  and modem  social  theory,  Cambridg e Universit y Press , 1971. 
21.. J. Baudrillard , The Mirror  of  Production,  Telos Press , St Louis , 1975 [1973] . 
22.. G. Ritzer , The McDonakHzation  of  Society,  Pine Forge Press , Thousan d Oaks, 1993. 
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Bijj dit vraagstuk gaat het om de afstemming van het casino op de stad. 
Inn deze paragraaf probeer ik de verkenningen uit dit boek naar de complementaire per-

spectievenn van 'economisering' en 'cultivering' op een algemeen interpretatieniveau verbinden. 
Bijj deze abstracte verklaring voor de verzelfstandiging van het vermaak bij kansspelen maak ik 
wederomm een onderscheid tussen de legalisering en de liberalisering van kansspelen, net als 
bijj de eerder gegeven contextuele verklaring. 

10.5.110.5.1 Legalisering 
Dee verzelfstandiging van het vermaak bij kansspelen heb ik voor een belangrijk deel onder-
zochtt aan de hand van de WOK. Mij gaat het echter minder om de rechtssociologische vraag 
watt kansspelen voor wetgeving betekenen en meer om de vraag wat de bemoeienis van wet-
geverss voor effect op de constructie van kansspelen heeft. Waarom stellen wetgevers zo'n 
groott belang in kansspelen? Bij een verklaring voor de wetgeving zijn tevens de verschillende 
perspectievenn op criminaliteit aan de orde. 

Dee invalshoek van Weber sluit nauw aan bij de in Nederland sterk ontwikkelde theorie 
vann Elias uit Het civilisatieproces (1939).23 De leidende gedachte daarvan is dat met de toe-
nemendee schaal en complexiteit van samenlevingen mensen afhankelijker van elkaar worden. 
Daardoorr neemt de noodzaak toe om meer rekening met elkaar te houden en zich terughou-
denderr op te stellen. Het gevolg hiervan is onder meer dat de variaties in het gedrag toenemen 
terwijll de extremen afvlakken. In eerste instantie zou het berekenend en ingetogen gedrag 
wordenn voorgeschreven en afgedwongen door overkoepelende machten, zoals van de elite en 
dee natiestaat. Daarna zouden deze gedragingen door de verinnerlijking in een leerproces tot 
vanzelfsprekendee houdingen worden. Deze redenering strookt tot op zekere hoogte met de 
gepresenteerdee ontwikkeling van kansspelen. Verschillende groeperingen gaan zich met de 
opkomstt van de democratische rechtsstaat in de negentiende eeuw inderdaad nadrukkelijk 
mett elkaar bemoeien. En zij verlangen in het belang van de gemeenschap zo niet de afschaf-
fingg van kansspelen dan toch een verantwoord en gematigd gebruik ervan. Eerst is dit vooral 
eenn beweging van hoog naar laag, in de gedaante van bezorgde beschavingsinitiatieven van 
dee gegoede burgerij. Later wordt deze gedragsstandaard bij de vorming van verschillende so-
cialee zuilen breder gedeeld. De overgang van het grove verbodsmodel naar het genuanceerde 
alibimodell kan in dit perspectief worden uitgelegd als het gevolg van een geslaagde civilisering 
vann kansspelen. Deze civilisering maakt dan de aanvaarding van commerciële kansspelen 
mogelijk.. De aanvaarding gaat aldus beschouwd samen met een sterke staatsstructuur en niet 
mett een verzwakking daarvan. 

Criminaliteitt bij (de exploitatie van) kansspelen is in deze optiek een gevolg van een 
onvolkomenn civilisering of van een onvolkomen wet. In het eerste geval spreekt men over de 
vervagingg en overtreding van wettelijke normen. Dit blijkt duidelijk bij de handhaving van het 
verbodsmodel.. In het tweede geval heeft men het over een wet die niet aansluit bij een op 
zichzelff genomen beschaafde en in ieder geval maatschappelijk aanvaarde exploitatie van 
kansspelen.. Men spreekt dan in termen van slachtofferloze misdaad.24 Dit is van toepassing op 

23.. N. Elias , Het civilisatieproces.  Sodogenetische  en psychogenetische  onderzoekingen.  Twee delen , Het Spec-
trum ,, Utrecht/Antwerpen , 1982 [1939] . 
24.. Zie voo r de term en theori e van slachtofferloz e misdaad : E.M. Schur , Crimes  without  Victims.  Deviant  Behavior 
andand  Public  Policy,  Prentice-Hall , Englewoo d Cliffs , 1965. Schur werkt e zijn visi e op criminalitei t hoofdzakelij k uit in het 
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dee instelling van het alibimodel, op de Sporttotalisator bijvoorbeeld. 
Maarr dit perspectief van cultivering laat een wezenlijke dimensie onbesproken. Dat is 

dee economische betekenis en context van kansspelen. Want zoals ik naar voren heb gebracht 
behelstt de langetermijn ontwikkeling van kansspelen een kwalitatieve cesuur en een verschui-
vingg in de (wettelijke) betekenisgeving aan kansspelen. Het gaat niet in de eerste plaats of uit-
sluitendd om een matigingspolitiek, om kwantitatieve toe of afnames. De bewaking van het 
spelkarakterspelkarakter vormt het brandpunt in de regulering van kansspelen. Negentiende eeuwse libe-
ralenn formuleren dit criterium scherp bij hun bezwaren tegen kansspelen en ook de commissie-
Wiardaa formuleert dit bijvoorbeeld als grondslag voor de WOK van 1964. 

Hett gokken kan, naast of als alternatief voor geweld, worden beschouwd als een van 
dee eerste en eenvoudigste mechanismen ter verdeling van rechten en goederen. Klassiek an-
tropologischee studies benadrukken deze instrumentele kant van het gokken, zij het onontwar-
baarr verweven met de expressieve kant.25 Het gokken speelt een rol bij de statusverdeling en 
bijj de verdeling van waardevolle goederen en geld, laat met name Geertz in het essay Deep 
playplay over de Balinese hanengevechten zien.26 Maar zo'n toevalsverdeling verhoudt zich slecht 
mett een kapitalistische economie, waarin de verdeling idealiter op basis van onderhandeling, 
kenniss en arbeid plaatsvindt. De negentiende eeuwse liberalen wijzen daarom de Staatsloterij 
af.. Bij de verspreiding van het kapitalisme moet het gokken als het ware uit de economie ge-
bannenn worden. Wetgevers keren zich al vroeg tegen de instrumentele motivering en de eco-
nomischh schadelijke effecten van kansspelen. De wet sanctioneert kansovereenkomsten niet, 
althanss voor zover die geen economisch belang dienen zoals bij verzekeringen of de handel in 
aandelen.. Tegelijkertijd biedt de kapitalistische geldeconomie ongekende mogelijkheden en 
ookk motieven voor kansspelen. Dat geldt in het bijzonder voor de aantrekkelijkelijkheid van het 
gokkenn als een alternatieve of subversieve strategie voor de kapitalistische orde. Niet alleen 
dee herkomst maar ook de groei van kansspelen valt hieruit te verklaren. Twee fasen zijn te on-
derscheiden.. Deze fasen lopen grofweg parallel aan de door Marx onderscheiden ontwikke-
lingsfasenn van het kapitalisme en de in dit boek door mij gehanteerde fasering in het langeter-
mijnn proces van verzelfstandiging. 

Vanaff de middeleeuwen gaat de uitvinding en introductie van de moderne hoofdvor-
menn van kansspelen, zoals de loterijen, samen met de opkomst van de geldeconomie van het 
handelskapitalisme.. Deze eerste gokgolf bereikt hoogtepunten bij de gok- en speculatiezucht 
inn de Gouden Eeuw en in 1726 bij de vestiging van het staatsmonopolie op loterijen.27 Op de 

kaderr  van abortus , homosexualitei t en drugsverslaving , maar acht ook prostituti e en kansspele n goede voorbeelde n 
(idem .. 174-175) (zie ook hoofdstu k 2). 
25.. Zie voor een antropologisch e theoretisering : M. Maus, The Gift.  Forms  adn Functions  of  Exchange  in  Archaic 
Societies,Societies,  Cohen & West , London , 1970 [1925]; Zie voor een klassie k antropologisch e studi e van het gokken : C. 
Geertz,, 'Deep play : Notes on the Balines e Cockfight' , in: 77» Interpretation  of  Cultures,  New York , 1973,412-454. 
26.. Geertz (1973). 
27.. De toepassin g van genummerd e ontwikkelingsgolve n is voora l beken d door Alvi n Toffler s The Third  Wave (Pan, 
London ,, 1961). De krachtig e metafoo r van de gol f ontleen t hij overigen s onder meer aan Bias (idem , 19). De eco-
nomisch-technologtsch ee golve n zoals omschreve n door Toffle r lopen min of meer synchroo n met de door mij om-
schreve nn gokgolven . Het grot e voordee l van de golfrnetafoo r is niet alleen dat daari n veel verschillend e tendenze n 
kunne nn worde n ondergebracht , er kan bovendie n een verban d mee worde n gelegd tusse n de veelhei d van ontwik -
kelinge nn die aan de oppervlakt e te zien zijn en de verbindend e onderstroo m in de diepte . Het begri p 'gokgol f is ook 
toegepas tt  doo r I. Nelson Rose in Gambling  and the Law  (Gamblin g Times Incorporated , Hollywood , 1986). Bij Rose 
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elitairee aanvaarding volgt de brede verspreiding van het kapitalisme over vele sectoren en 
maatschappelijkee lagen, in combinatie met de introductie van fabrieken. Hierdoor raken steeds 
meerr mensen op de geldeconomie aangewezen. Op deze verspreiding drijft de tweede gokgotf 
diee gedurende de negentiende eeuw aanleiding geeft tot de ontwikkeling van het verbodsmo-
dell zoals dat aan het begin van de twintigste eeuw wettelijk wordt verankerd. Door de intensi-
veringg van de industriële economie komt deze golf met de Sporttotalisator en het algemene 
alibimodell uit de WOK van 1964 tot een hoogtepunt. 

Dee overgang van verbieden naar vergoelijken is in dit perspectief een gevolg van de 
drukk die de markt op de wet uitoefent en van de welvaart waardoor meer geld aan kansspelen 
kann worden uitgegeven zonder de persoonlijke en de nationale economie te ondergraven. De 
economischee vooruitgang vergroot de zelfstandigheid en de keuzevrijheid. Mensen worden als 
hett ware minder afhankelijk van elkaar. De uitbreiding van kansspelen veronderstelt zo een 
sterkee economie en niet een verzwakking daarvan. 

Mett de economische vooruitgang, de opkomst en uitbreiding van kansspelmarkten 
neemt,, kortom, de noodzaak van steeds nauwkeuriger onderscheidingen tussen economisch 
enn cultureel relevante spelvormen toe. Als een spel succesvol van de economische sfeer af-
gezonderdd en in de culturele sfeer opgesloten is, dan kan dit een basis zijn voor de exploitatie 
ervan.. Het spel wordt dan opgenomen in de economie, niet als een vorm van economisch 
handelenn (productie) maar als te genieten handelswaar (consumptie). De toewijzing van een 
culturelee status - de 'culturele verpakking' van kansspelen - gaat dan vooraf aan de commerci-
aliseringg van het spel. De directe overgang bij kansspelen van het geld als economisch ruil-
middell naar cultureel speelgoed, kan ook verklaren waarom bestuurders zodanig argwanend 
tegenoverr kansspelen staan dat zij er zware machtsmiddelen op toepassen. 

Criminaliteitt bij (de exploitatie van) kansspelen is in deze economische optiek een ge-
volgg van een oneigenlijke, instrumentele spelopvatting of van onvoldoende economische 
voorwaarden.. In het eerste geval is niet zozeer normvervaging alswel ontkenning of verzet te-
genn de speelnorm in het geding. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de verwijten van 'betut-
teling'' en 'klassemoraal' die in het kader van het alibimodel wel geuit worden. In het tweede 
gevall gaat de exploitatie van een op zichzelf aanvaarde speelnorm ten koste van de algemene 
economie.. Dit gebeurt dan in termen van economische 'ongelijkheden' of 'achterstanden'. Het 
gokkenn gaat dan ten koste van de arbeid en de bestedingen aan voeding en huisvesting. 
Voorall in de negentiende eeuw was men hiervoor beducht. 

Uitt de wetgeving voor kansspelen valt op te maken dat voor het recht op de exploitatie 
eenn kansspel van het economisch handelen afgezonderd moet zijn. Binnen de omvattende 
leefwereldd van spelers dient het kansspelen juist in expressieve termen gewaardeerd te wor-
den.. In de visie op verstatelijking als cultivering, zoals in de civilisatietheorie van Elias, moet op 
voorhandd worden aangenomen dat kansspelen een culturele status hebben. Moeilijk valt dan 
echterr te verklaren waar kansspelen vandaan komen, wat er aantrekkelijk aan is en waarom 
kansspelmarktenn worden uitgebreid. Vanuit een economisch perspectief op kansspelen, zoals 

iss  deze noti e echte r weini g meer dan een retorisc h middel . Hij maakt geen historisch e analys e van kansspele n en 
breng tt  de specifiek e vorme n hierva n niet in verban d met de maatschappelijk e context ; hij analyseer t de wettelijk e 
aspecte nn van kansspele n gedurend e de thir d wave' . Deze markeer t Rose ten opzicht e van een firs t wave' , die hij in 
dee kolonial e period e van Amerik a ziet, en een 'secon d wave' vanaf het begin van de 'Civi l War' . De thir d wave' zou 
vanaff  1960 vorm krijge n (Rose, 1986,1-2). 
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hierr in Marxistische zin venwoord, kan de noodzaak van verzelfstandiging worden aangegeven. 
Dezee verzelfstandiging kan vervolgens een object van cultivering zijn. Beide invalshoeken ver-
onderstellenn elkaar. Het lijkt daarom nodig deze invalshoeken hier als een sociologische com-
posiett samen te voegen. 

10.5.210.5.2 Liberalisering 
Eenn gelijksoortige verklaring valt te geven voor de marktgroei die op de wettelijke reglemente-
ringring volgt, en aanleiding lijkt te geven tot een derde gokgolf. Aan die marktgroei heb ik een 
apartt hoofdstuk gewijd (zie hoofdstuk 6). Daarin ging het mij minder om de marktkundige vraag 
watt kansspelen voor de economie betekenen en meer om de vraag: welke bijdrage leveren 
ondernemerss aan de constructie van kansspelen en waarom boeken zij op dit terrein succes? 
Voorr een antwoord voeg ik de Marxistische 'economisering' en Weberiaanse 'cultivering' we-
deromm samen. Ook de verschillende visies op verslaving laten zich onder deze invalshoeken 
rubricerenn (zie hoofdstuk 3 en paragraaf 6.5.1). 

Inn het perspectief van cultivering, waarvoor ik de civilisatietheorie van Elias volg, laat de 
spectaculairee opmars van kansspelen zich op het eerste gezicht moeilijk verklaren. Die theorie 
voorspeltt immers dat met de civilisering simpel en spontaan gedrag, waartoe we het gokken 
zoudenn kunnen rekenen, vermindert en verborgen wordt. Het verbodsmodel en met enige 
goedee wil ook nog het alibimodel - opgevat als een genuanceerd verbodsmodel - zijn gedeel-
telijkk uit dat kader te verklaren: legalisering is voorstelbaar als resultaat van een geslaagde in-
perkingg van kansspelen. Maar geldt dat ook voor de daaropvolgende liberalisering? Met name 
Cass Wouters vraagt zich in Van minnen en sterven (1990) expliciet af in hoeverre processen 
vann 'informalisering', die zich niet alleen bij het gokken maar op vele terreinen en bij allerhande 
omgangsvormenn sedert de jaren vijftig aftekenen, erop wijzen dat het door Elias omschreven 
civilisatieprocess van richting is veranderd.26 Als oplossing stelt hij voor dat dit niet het geval 
hoeftt te zijn maar dat er sprake kan zijn van een controlled decontrolling of emotions. De on-
derlingee afhankelijkheid tussen mensen neemt in de verzorgingsstaat verder toe en daarmee 
dee mate waarin zij rekening met elkaar dienen te houden. De variaties in het gedrag nemen 
verderr toe, terwijl de gedragsextremen afvlakken. De zelfbeheersing wordt meer omvattend, 
gedifferentieerd,, gelijkmatiger en in tijd en ruimte stabieler. Wouters spitst deze redenering toe 
opp de gevoelige terreinen van seks en dood, en stelt dat: 

inn het lange-termijnproces van informalisering het vermijden van die gevaren steeds minder 
doorr middel van directe dwang van anderen via wetten en strakke omgangsvormen heeft 
plaatsgevondenn en steeds sterker door middel van een stijgend niveau van wederzijds ver-
wachtee zelfbeheersing, op grond waarvan een versoepeling en nuancering van de 'goede ma-
nieren'' inzake seks en dood is opgetreden.29 

Wouters'' informaliseringsthese komt er ongeveer op neer dat met het niveau van 'wederzijds 
verwachtee zelfbeheersing' ook de maatschappelijk toelaatbaarheid van specifieke gedragsui-

28.. C. Wouters, Van minnen en sten/en. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood, Bert Bakker, Am-
sterdam,, 1990. 

29.. Wouters (1990) 16. 
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tingenn kan stijgen omdat mensen er op vertrouwen dat de betrokkenen er zelf voor zullen wa-
kenn geen ongeregeldheden te veroorzaken. Deze redenering is tot op zekere hoogte van toe-
passingg op de expansie van kansspelmarkten. 

Dee liberalisering van het kienen en bingo, de casino's, de speelautomaten en in het 
verlengdee daarvan ook weer de loterijen, vindt steevast plaats met de veronderstelling dat 
spelerss en ondernemers zelf zorg zullen dragen voor een ordelijke markt en een gematigde 
manierr van spelen. Wanneer zij hiertoe onvoldoende in staat blijken dan kan de overheid de 
kansspelenn altijd weer inperken, zo wordt veelal stilzwijgend aangenomen. De uitbreiding van 
kansspelenn gaat samen met een stringente regulering van de markt. Deze regulering vindt niet 
alleenn plaats door de overheid maar ook door ondernemers en spelers die zich van hun ver-
antwoordelijkheidd terdege bewust zijn. Ambtenaren, organisatoren en hulpverleners omschrij-
venn dit, zoals we hebben gezien, allen letterlijk in termen van 'zelfregulering' en 'zelfbeheer-
sing'. . 

Bijj de wetgeving kan het verbodsmodel in dit perspectief worden begrepen als een 
externee druk op de markt. De overheid legt van buitenaf een behoedzame exploitatie aan 
kansspelenn op. De overgang via het alibimodel naar het risicomodel kan dan worden begrepen 
alss de marktinterne voortzetting hiervan. Eerder door de wetgever afgedwongen gedragsco-
des,, die van het expressieve spel en de zuivere exploitatie, worden daarbij op de kansspel-
marktt vrijwillig nageleefd. Holland Casino valt door het relatief sterke toezicht en de sterke af-
scheidingg van het gokken van de omgeving te beschouwen als een goed voorbeeld van zo'n 
beheerstee speelcultuur. De 'cultuur van verschillen' binnen Holland Casino omvat de meest 
uiteenlopendee spelsoorten in diverse variaties, maar de contrasten tussen de spelsoorten en in 
hett speelgedrag zijn er afgevlakt, zodat het speelgedrag er gelijkmatiger is dan buiten het ca-
sino.. De sterke beheersing maakt zelfs een zekere versoepeling in het speelgedrag, in de om-
gangsvormenn en in de kledingvoorschriften mogelijk. 

Gokverslavingg wordt in deze optiek, die aansluit bij de klinische blik op verslaving, toe-
geschrevenn aan onvoldoende (zelfbeheersing of aan te ruime gokmogelijkheden. Het eerste 
gevall hangt samen met het alibimodel. Dan spreekt men veelal over normvervaging, over een 
hellendd vlak en over een gemakzuchtig toegeven aan illegale parallelmarkten. Tegenstanders 
vann de commercialisering van het bingo, van het gedogen van Golden Ten en vooral van de 
groeii van de speelautomatenmarkt na 1986 spreken hier bijvoorbeeld over. Het tweede geval 
iss van toepassing op de instelling van het risicomodel. Dan wordt zonder meer aangenomen 
datt de zelfbeheersing bij kansspelen groot is. Toch kan een te vergaande marktgroei de zelf-
reguleringg te zeer op de proef stellen of een te groot beroep doen op het toezicht en de hulp-
verlening.. Deze vrees is bijvoorbeeld van toepassing op de speelautomaten en de Instantlote-
rij. . 

Maarr net als bij de gegeven verklaring voor de legalisering blijft in deze cultuurpsycho 
logischee lezing de economische betekenis en context van kansspelen onbesproken. Ook bij de 
liberaliseringg gaat het, zoals we hebben gezien, om meer dan alleen een volumepolitiek voor 
kansspelen.. Tegelijkertijd is sprake van een kwalitatieve verschuiving in de (wettelijke) beteke-
nisgevingg aan kansspelen. Het gaat om de verschuiving van het speelplezier naar de speel-
verslaving.. Hierbij is de bewaking van het spelkarakter'm het geding, net als bij de legalisering. 
Hett gaat nu echter niet om het afstoten van het instrumentele gokmotief maar om de verdedi-
gingg van het speelplezier tegen het parasitaire verslavingsgevaar. 
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Alss een genormaliseerd cultureel product dat commercieel wordt geëxploiteerd valt het 
gokkenn te beschouwen als een van de eenvoudigste en meest directe manieren om geld om te 
zettenn in vermaak - een soort van 'instant-plezier*. Kansspelen zijn daarom zeer geschikt voor 
hett aanjagen van een kapitalistische economie, tenminste als die economie minder afhankelijk 
iss van productiemogelijkheden en meer van bestedingscapaciteit. En deze situatie is van toe-
passingg op de consumptiemaatschappij. Met de uitbreiding van de productie in de context van 
dee industriële revolutie ontstaat op een zeker moment een afzetprobleem. Aanvankelijk kan dit 
probleemm worden opgelost door de consumptie uit te breiden. De introductie van consumptie-
standaardenn die een stagnatie in de productiegroei beogen te doorbreken worden veelal aan-
geduidd met de term 'Fordisme'. Indachtig Henry Ford die zijn werknemers een loon ging beta-
lenn dat hen in staat stelde om de door hen gefabriceerde automobielen zelf aan te schaffen 
wordtt de consumptie afgestemd op hetgeen wordt geproduceerd. Deze situatie sluit aan bij het 
alibimodel.. Daarin wordt het speelplezier tot op zekere hoogte erkend, wordt de omvang van 
hett spelaanbod afgestemd op de (vermeende) draagkracht van burgers en gaat de opbreng-
stenn naar het collectieve welzijn. 

Inn het Fordisme ontstaat een crisis als de productiecapaciteit de consumptiekracht gaat 
overtreffen.. Het gevolg hiervan is inflatie. Dit zou de achtergrond zijn van de stagnatie van de 
economischee groei in de jaren zeventig en tachtig in voorlijke kapitalistische economieën als 
diee van de VS en West-Europa. De afhankelijkheidsverhoudingen tussen productie en con-
sumptiee worden dan omgedraaid. Om inflatie te voorkomen moet de productie worden aange-
pastt aan hetgeen kan worden geconsumeerd. De manier waarop de consumptie wordt geor-
ganiseerdd is dan richtinggevend voor de industriële productie. Economische groei valt voorna-
melijkk nog te realiseren door het consumptief vermogen van een samenleving, in een 'Neo-' of 
'Post-Fordistische'' strategie, verder op te schroeven.30 

Uitt deze ondergrond welt de derde gokgolf op. Kansspelen zijn dan op te vatten ais 
eenn symbolische uitdrukking van een Neo-Fordistisch klimaat. Kansspelen geven uitdrukking 
aann het geldfetishisme in een tijdperk waarin de monetaire politiek doorslaggevend wordt. 
Sommigenn spreken van een 'voodoo-economie', een 'zeepbel-economie' of zelfs van een 'ca-
sino-economie'.. In de culturele sfeer wordt persoonlijk succes afgemeten aan het inkomen en 
dee persoonlijk identiteit is sterker dan ooit gebonden aan door de markt opgedrongen artikelen 
enn diensten. Een consumptief krediet is in deze situatie de gewoonste zaak van de wereld. 

Maarr kansspelen zijn meer dan een spiegel van de samenleving. Kansspelen vormen 
ookk een in belang toenemend, apart onderdeel van de samenleving. Deze spelen leveren een 
zelfstandigdee bijdrage aan de economie. De specifieke groeivormen van kansspelen - bingo, 
casinospelen,, speelautomaten, spectaculaire spelshows en de hybride krasloten - sluiten aan 
bijj organisatievormen die kenmerkend lijken te zijn voor de eigentijdse consumptie: de actieve, 
doorr de techniek versterkte en op doe-het-zelven en zelfbevrediging gerichte houding van de 
consument;; plezier en uiterlijke vormgeving als de belangrijkste motieven; de verspreiding van 
hett commercieel vermaak over zoveel mogelijk groeperingen; en de benutting van zoveel mo-
gelijkk plekken en tijdstippen. Met name Harvey schetst in The Condition of Postmodemity 

30.. M.Aglietta, A Theory of Capitalist Regulation. The US Experience, Verso, London/New York, 1979 [1976]; 
S.. Lash, J. Urry, The End of Organized Capitalism, Polity Press, Cambridge, 1987; D. Harvey, The Condition of 
Postmodemity.Postmodemity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Basil Blackwell, Oxford/Cambridge MA, 1989. 
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(1989)) de opkomst en het ontwerp van de eigentijdse consumptiemaatschappij als onderdeel 
vann een Neo-Fordistische strategie van 'flexibele accumulatie' door 'tijd-ruimte-compressie': 
eenn snellere omzettijd voor het kapitaal. Dit vereist een flexibele manier van consumeren. Niet 
alleenn meer van dezelfde artikelen en diensten maar de toe-eigening van nieuwe productca-
tegorieën,, de aanpassingen aan en variaties op bestaande artikelen, de veranderingen in de 
verkooporganisatie,, in de vormgeving, in de toepassing en het gebruik.31 Dit gebeurt steeds 
omm grotere en snellere omzetten te kunnen bereiken. Fast-Food, kant-en-klaar en Light (vet, 
suiker,, alcohol) producten zijn hier voorbeelden van. Symbolische goederen zoals kansspelen 
zijnn hiervoor uitermate geschikt omdat die vrijwel onbeperkt geconsumeerd kunnen worden. 
Soortgelijkee voorbeelden zijn te vinden in de sfeer van beeldende kunst, van literatuur, muziek 
off sport. Onder meer de herinrichting van het stadscentrum met het oog op de consumptie 
scheptt hier een ruimte voor. 

Dee overgang van het alibi- naar het risicomodel valt in dit perspectief te begrijpen als 
hett resultaat van het streven naar voortgaande economische groei. In het risicomodel worden 
kansspelenn georganiseerd als reguliere diensten in de economie van het plezier. Binnen deze 
economiee krijgen consumenten steeds meer gelegenheid om geld, waar zij tevens meer van 
bezitten,, uit te geven. Spelers worden voor hun keuzen steeds minder afhankelijk van ande-
ren.. Zij hoeven zich ook niet langer - in de vorm van een alibi - tegenover derden te verant-
woorden.. De keerzijde van deze verandering is dat zij meer dan ooit op zichzelf aangewezen 
enn voor hun eigen gedrag verantwoordelijk zijn. Voor veel consumenten is de opdracht ver-
schovenn van een 'schaarste keuze' (ik weet dat ik wil spelen, maar kan ik het mij wel permitte-
renn en is het spel wel beschikbaar?) naar een 'overvloedkeuze' (ik kan mij veel permitteren en 
hett spel is alomtegenwoordig, maar wat moet ik kiezen en hoe moet ik het allemaal verwer-
ken?). . 

Inn een situatie van overvloed neemt 
dee noodzaak toe om steeds nauwkeuriger 
onderscheidingenn aan te brengen tussen de 
intensiveringg van het speelplezier en het 
ontstaann van gokverslaving. Want als het 
kansspell in de vorm van een cultureel pro-
ductt succesvol in de economie is opgeno-
men,, dan kan dit het uitgangspunt zijn voor 
eenn groeiproces waarbij het spel de omge-
vingg opslokt en overwoekert. Het spel gaat 
dann op wederom een andere manier deel 
uitmakenn van de economische kringloop. 
Vann een te genieten voorziening wordt het 
eenn activiteit die tot een verhoging van de 

Schaarste e Overvloed d 

Productiee Consumptie 

Levensmiddel l Speelgoed d 

Destructie e 

Levensdoel l 

FiguurFiguur 10.1: Regulering van het gokken (boven de 
streep)streep) via de betekenis van het geld (onderde 
streep). streep). 

31.. Deze intensivering van de consumptie lijkt plaats te vinden in het verlengde van het door S.B. Under in The Har-
riedried Leisure Class fColumbia University Press, New York, 1970) besproken mechanisme voor intensivering. Under 
liett zien dat op grond van een economische rationaliteit individuen met een toenemende productiviteit geneigd zullen 
zijnn om ook hun consumptiepatronen te intensiveren. Hier wijs ik erop dat een toename van de consumptie niet al--
leenn kan worden gezien als een gevolg van maar ook als een voorwaarde voor economische groei. 



VERZELFSTANDIGINGG VAN VERMAAK 443 3 

productiee en het economisch handelen aanzet. Het gokken wordt in het proces van verzelf-
standigingg van een bron (productie), via een gevolg (consumptie) tot een parasiet die de pro-
ductiee weer teniet doet (anti-productie ofwel destructie). De directe overgangen van het geld 
alss speelgoed naar het geld als een destructief speelmotief is tegenovergesteld aan de over-
gangg van het geld als speelgoed naar het geld als productiemiddel (wat in het verbodsmodel 
dee dominante vrees is). De mogelijke verwording van het geld tot een destructief speelmotief 
kann verklaren waarom van kansspelen zo'n grote en rechtstreekse bedreiging voor het levens-
onderhoudd uit kan gaan en waarom gokverslaving zo gevaarlijk is. Het levensonderhoud zelf 
wordtt als het ware tot de inzet van het spel. Dit is tegenovergesteld aan het spel dat tot alter-
natieff voor het levensonderhoud wordt. Figuur 10.1 geeft beide kanten van de speelnorm 
schematischh weer. 

Gokverslavingg wordt in het perspectief van economisering, dat aansluit bij de subcultu-
relee benadering, opgevat als een gevolg van een oneigenlijke 'plezierige' spelopvatting of van 
ontoereikendee middelen van bestaan. In het eerste geval, dat aansluit bij het alibimodel, is bij 
dee expansie van kansspelen geen sprake van een hellend vlak of van normvervaging maar 
juistt van normversterking ofwel normstuwing. Die situatie stelt hogere eisen aan opvoeding, 
voorlichtingg en hulpverlening. In het tweede geval, aansluitend bij het risicomodel, gaat de ex-
ploitatiee van een aanvaardbaar spelniveau ten koste van het levensonderhoud. Dan is sprake 
vann 'zwakkeren in de samenleving' en van kwetsbare '(risico)groeperingen'. Bij hen is de kans 
relatieff groot dat zij emotioneel of fi-
nancieell onvoldoende toegerust zijn 
voorr de verleidingen van het spel, 
zoalss bij de jeugd en bij mensen met 
lagee inkomens. 

Inn de perspectieven van cul-
tiveringg en economisering is in beide 
gevallenn sprake van een regule-
ringseis.. Deze eis wordt in het ene 
gevall echter opgevoerd ter verkla-
ringg van de groei van kansspelen 
maarr is in het andere geval juist een 
gevolgg van de groei. In het perspec-
tieff van cultivering maakt de 
(zelfreguleringg de liberalisering van 
kansspelenn mogelijk. Dit gaat samen 
mett een streng overheidsbeleid. In 
hett perspectief van economisering is 
dee vereiste regulering een gevolg 
vann de groei van kansspelmarkten. 
Ditt gaat samen met een sterke eco-
nomie.. De reguleringseis is zo be-
zienn relatief en kan evengoed het gevolg van normverval als van normstuwing zijn. Dit is ver-
beeldd in figuur 10.2. Wat er feitelijk aan de hand is laat zich zonder een nader onderzoek 
moeilijkk vaststellen. 

Reguleringsniveau u 

Reguleringseis s 
Normstuwing g 

Normverval l 

Marktsituatie e 

FiguurFiguur  10.2: De reguleringseis als uitdrukking van normverval 
ofof van normstuwing. 
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Uitt cultivering alleen laat de groei van kansspelen zich veel moeilijker verklaren dan in 
combinatiee met economisering. De betrekkelijk snelle fluctuaties in het niveau van zelfregu-
leringg laten zich in deze combinatie bijvoorbeeld eenvoudiger verklaren. Zelfregulering is dan 
eerderr het gevolg van een beredeneerde aanpassing aan de 'normstuwing' veroorzaakt door 
economischee overvloed, dan een onbedoelde verandering in de 'drifthuishouding' van mensen. 
Ditt laatste wordt nogal eens aangenomen in het verlengde van de civilisatietheorie van Elias. 
Eenn moeilijkheid bij een eenzijdige nadruk op cultivering is meer in het algemeen de manier 
waaropp economische overwegingen in de beschouwing worden betrokken - als die in de be-
schouwingg worden betrokken. De verleiding kan groot zijn om economische omstandigheden 
eerstt te vertalen in een cultuurpsychologische toestand alvorens deze omstandigheden in de 
analysee te betrekken. Hierdoor ontstaan tautologische redeneringen. In ons geval zouden we 
dee groei van kansspelen dan bijvoorbeeld verklaren uit het streven van overheden, spelers en 
ondernemerss om de kansspelmarkt te beheersen. De economische inhoud van veranderingen 
wordtt dan in de vorm van een cultuuranalyse geperst, min of meer zoals Freud een verteken-
dee weergave van Dostojevski's spel gaf (zie hoofdstuk 3). Zo lijkt bijvoorbeeld ook de 'verzor-
gingsstaat'' moeilijk te begrijpen zonder deze primair te omschrijven als een correlaat van de 
kapitalistischee economie.32 

Uitt de marktvorming bij kansspelen maak ik op dat kansspelen altijd gereguleerd 
moetenn worden en gebonden zijn aan een bovengrens van verslaving. Het spel dient blijvend 
inn expressieve termen - de ondergrens - gewaardeerd te worden en mag niet als een parasiet 
dee leefwereld van de speler opjutten of leegzuigen. In de visie op marktgroei als uiting van 
voortgaandee cultivering, zoals in het verlengde van de civilisatietheorie, moet op voorhand 
wordenn aangenomen dat kansspelen worden beheerst. Dan is het de beheersing die de groei 
mogelijkk maakt. Nauwelijks valt zo evenwel te verklaren welk (economisch) belang deze 
marktenn dienen, waarom deze markten zo snel en sterk kunnen groeien en welk (economisch) 
gevaarr erin schuilt. Vanuit het perspectief van economisering kan de noodzaak van 
(zelfbeheersing,, het onderwerp van overheidsregulering, wel worden aangegeven. De groei 
dwingtt tot beheersing. 

10.66 Besluit 

Dee verzelfstandiging van het vermaak bij kansspelen, zoveel is zeker, is een moeizaam proces 
datt zich geleidelijk aan en niet zonder de nodige inspanningen voltrekt. De verzelfstandiging 
vann het vermaak bij kansspelen is verre van volmaakt. In vergelijking met vele vermaaks-

32.. Wouter s (1990, 80-95) geeft m.i. zo'n tautologisch e redenerin g over economisch e omstandighede n in een on-
derzoekk dat hij samen met B. van Stolk instel t naar de probleme n van vrouwe n die omstreek s 1980 in een centru m 
voorr  moeder s en kindere n worde n opgenomen . Tot verrassin g van de onderzoeker s zijn deze vrouwe n niet be-
vreesdd voor armoede . Wouter s schrijf t dit toe aan de Bijstandswe t van 1965. Staatsvormin g heeft zelfs op kort e ter-
mijnn een duidelijk e weersla g op de persoonlijkheid , luid t zijn opmerkelijk e conclusie . Maar hij doet dan net also f de 
toegenome nn bestaanszekerhei d een gevol g van staatsvormin g is, terwij l het bij de bijstandswe t gaat om niet meer 
dann de (herverdeling  van economische  verworvenheden . De bestaanszekerhei d van bijstandsvrouwe n lijk t mij in de 
eerst ee plaat s een gevol g van economisch e voorspoe d en pas daarn a een gevol g van het verdelend e mechanism e 
vann de staat . 
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markten,, zoals in de sfeer van de sport, het toerisme of de kunst, is de verzelfstandiging van 
hett vermaak bij kansspelen minder vergevorderd. Toch maakt dit een verdere verzelfstandi-
gingg van kansspelen niet zonder meer wenselijk. Verzelfstandiging hoeven we niet tot een 
doell op zichzelf, tot een cultuurideaal, te verheffen. De kunst is om het kansspel optimaal op 
dee situatie af te stemmen. De verzelfstandiging van het vermaak vormt de afgeleide van een 
complexee functie, opgebouwd uit politieke, culturele en economische variabelen, die voor uit-
eenlopendee markten verschillende uitkomsten te zien geeft. Welke betekenis krijgt het spel? 
Hoee valt het te organiseren? In welke situaties is het toelaatbaar? In hoeverre zijn de gevolgen 
inn de hand te houden? Welke uitgaven aan het spel zijn verantwoord te noemen? Welk niveau 
vann verkwisting verdraagt (of vereist) de economie? Dergelijke vragen zullen steeds opnieuw 
gesteldd moeten worden. 

Eenn adequate beoordeling van de hedendaagse liberalisering kan niet zonder een 
herinterpretatiee van het verleden. Daardoor kunnen we de relevantie en richting van actuele 
trendss bepalen, en historische veranderingen leren kennen als voorwaarden voor de eigentijd-
see situatie op het gebied van de kansspelen. Het zou onjuist zijn te menen dat verzelfstandi-
gingg slaat op de verlossing van het spel van wettelijke voorwaarden, want de binding van het 
kansspell aan de wet vormt een noodzakelijke stap in het proces van verzelfstandiging. Het is 
bijvoorbeeldd te gemakkelijk om de negentiende eeuwse bestrijding van kansspelen af te doen 
alss een historische vergissing. Maar het is evenzeer te gemakkelijk om de recente liberalise-
ring,ring, onder verwijzing naar de gokverslaving, te zien als een eigentijdse vergissing en een be-
vestigingg van het negentiende eeuwse gelijk. Niet alleen het denken over het spel verandert. 
Hett is ook niet uitsluitend de beoefening of de organisatie van het spel die verandert. Wat zich 
wijzigtt is de plaats en betekenis van het spel in het leven van de spelers, in de stad en in de 
gehelee samenleving. Wat verandert is de spelpraktijk zelf. 

Err valt per definitie dan ook weinig te zeggen over de richting waarin de verzelf-
standigingg zich in de toekomst zal voltrekken. Een verdere liberalisering en schaalvergroting 
vann spelmarkten laat zich evengoed voorstellen als een hernieuwde inperking. Veel hangt af 
vann de politieke inschatting van de risico's en van de sociaal-economische voorwaarden. Wel 
lijkenn sinds 1995, het laatste jaar dat deze studie ongeveer bestrijkt, de condities voor een ver-
deree liberalisering van kansspelen gunstig. In 1995 neemt de Nederlandse regering, zoals we 
hebbenn gezien, nog ferm het standpunt in paal en perk te willen stellen aan de groei van 
kansspelen,, zelfs terug te willen naar de 'oorspronkelijke uitgangspunten' van het kansspel-
beleid.. De regering neemt dit standpunt in, in reactie op de commercialisering en de verslav-
ingsonrust.. In 1999 vraagt de regering zich evenwel af of een tegenovergesteld beleid niet 
meerr voor de hand ligt.33 In het kader van het streven naar 'marktwerking, deregulering en 
wetgevingskwaliteit',, op grond waarvan ook de winkelsluitingswet en de taxiwet zijn herzien, 
onderzoektt een ambtelijke werkgroep of de kansspelsector niet beter beschouwd kan worden 
alss een 'gewone bedrijfstak'. Kansspelen zouden zodanig 'geaccepteerd' zijn dat deze van 
overheidswegee niet te zeer 'beperkt' en 'gekanaliseerd' zouden moeten worden. Een sterk ar-
gumentt schijnt de opmars van het gokken via het Internet te zijn. Het Internet, dat een geheel 
nieuwee virtuele speelruimte met zich meebrengt, staat inderdaad op gespannen voet met het 

33.. 'Geef loterijen vrij', NRC-Handelsblad, 4 december 1999 
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vigerendee kansspelbeleid. De alomtegenwoordigheid van het Internet ondermijnt een beleid 
datt zich richt op de tijd-ruimtelijke beperking van kansspelen. Wie speelautomaten op de hoek 
vann de straat verwijdert wil ze natuurlijk niet op de keukentafel terug. 

Hett kan zijn dat de regering inmiddels bereidt is tot een vergaande commercialisering 
vann kansspelen en daarom openlijk de vraag hiernaar durft te stellen en argumenten verzamelt 
(misschienn heeft deze verdere liberalisering zijn beslag al gekregen op het moment dat u deze 
tekstt leest). Maar een nieuw medium als het Internet lijkt op zichzelf genomen een te geringe 
basiss ter verantwoording van een dergelijk ingrijpende stap. Waarom zouden we de wet aan-
passenn aan het Internet in plaats van andersom? Dit medium kan immers evengoed leiden tot 
inspanningenn om de exploitatie van kansspelen op het Internet fatsoenlijk te regelen, als tot 
hett vrijgeven van alle kansspelen. Daardoor zou de problematiek van het Internet ineens van 
toepassingg worden op alle verschijningsvormen van kansspelen. Het is dan ook de vraag in 
hoeverree men rekening gaat houden met de voorwaarden en consequenties van een verdere 
verzelfstandiging.. Een eerdere liberaliseringsgolf in het midden van de jaren tachtig, waar de 
privatiseringg van de Staatsloterij deel van uitmaakte, leert dat dit niet het geval hoeft te zijn. De 
vrijj algemene aanvaarding van kansspelen zou best eens nauw samen kunnen blijken te han-
genn met de betrekkelijk strenge regulering van deze markt. En door de uiteenlopende wetteli-
jkee voorschriften zijn alleen binnen Nederland al de concurrentieverhoudingen tussen de di-
versee categorieën spelorganisatoren allerminst gelijkwaardig. 

Voorr een verdere liberalisering van de kansspelen valt veel te zeggen. Goede redenen 
daarvoorr lijken mij een meer gelijkwaardige behandeling van spelvormen en een beter rende-
mentt voor de spelers. Maar als een verdergaande liberalisering niet goed wordt geregeld kan 
menn het waarschijnlijk beter laten. Men speelt hier per slot van rekening met geld. 



Lijs tt  met afkortinge n 

AGOGG Anonieme Gokkers en Omgeving Gokkers 
All AR Amsterdam Institute for Addiction Research 
ALNN Algemene Loterij Nederland 
AMvBB Algemene Maatregel van Bestuur 
ANBAA Algemeen Nedertandschen Bond van Automaten Exploitanten 
ANWW Algemene Nederiande Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 
AOVV Algemeen Ouderen Verbond 
AOWW Algemene Ouderdomswet 
APAA American Psychiatric Association 
APVV Algemene Politie (of Plaatselijke) Verordening 
ARPP Anti-Revolutionaire Partij 
Autexx Vereniging van Automaten Exploitanten 
BBB Buurtkomitee Benedenstad 
BB en W College van Burgemeester en Wethouders 
BFRR Belgische Franc 
BKPP Behendigheidsautomaat met Kleine Prijsjes 
BRTT Belgische Radio en Televisie 
BSEE Bovtene Spongiforme Encefalopathie (Gekke-koeienziekte) 
BTWW Bruto Toegevoegde Waarde 
CADD Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs 
CBBB College van Beroep voor het Bedrijfsleven 
CBSS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CDD Centrum Democraten 
CDAA Christen Democratisch Apel 
CHUU Christelijk Historische Unie 
CIDII Composite International Diagnostic Interview 
COFF Centraal Overleg Fondsenwervingsacties 
CPNN Communistische Partij Nederland 
CRII Centrale Recherche Informatiedienst 
CTKK College van Toezicht op de Kansspelen 
D666 Democraten '66 
DSMM Diagnostic and Statistical Manual 
EGG Europese Gemeenschap 
EMSS Exploitatie Maatschappij Scheveningen 
EPROMM Erasable Programmable Read Only Memory 
EZZ Economische Zaken 
FIADD Federatie van Instellingen voor Alcohol en Drugs 
GAA Gamblers Anonymous 
GEKAA Stichting Geconsessioneerde Kansspelen 
GPVV Gereformeerd Politiek Verbond 
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HACOO CV. Handels, Assurantie en Crediet Onderneming 
HALTT Het Alternatief 
HILMIJJ N.V. Handel, Industrie en Landbouw Maatschappij voor Nederland 
IMKK Instituut voor het Midden en Klein Bedrijf 
IVOO Instituut voor Verslavings Onderzoek 
JACC Jongeren Advies Centrum 
KLMM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 
KNVBB Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
KUNN Katholieke Universiteit Nijmegen 
KVPP Katholieke Volks Partij 
MCC Music Corporation 
NBTT Nationaal Bureau voor Toerisme 
NCRVV Nederlandse Christelijke Radio Vereniging 
NeVIVV Nederlandse Vereniging van Instellingen voor de Verslavingszorg 
NII AD Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs 
NIBUDD Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 
NIKOO Nederlands Instituut voor Kansspel Onderzoek 
NILL Nationale Instant Loterij 
NMBB Nederlandse Middenstands Bank 
NMII Nederlands Meetinstituut 
NOVAA Nederlandse Organisatie Van Automatenexploitanten 
NPLL Nationale Postcode Loterij 
NRITT Nationaal Research Intituut Toerisme 
NSCC Nationale Stichting Casinospelen 
NSECNN Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland 
NSFF Nederlandse Sportfederatie 
NSGTT Nationale Stichting Golden Ten 
NVV Lotistco N.V. de Eerste Nederiandsche Maatschappij tot Verzekering van Risico in Lote-

rijen n 
OMM Openbaar Ministerie 
OSSS Opleidingsinstituut Spel en Service BV 
PPRR Politieke Partij Radicalen 
PSPP Pacifistisch Socialistische Partij 
PvdAA Partij van de Arbeid 
RIAGGG Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 
RTLL Radio Tele Luxembourg 
RvCC Raad voor de Casinospelen 
SENSS Stichting Exploitatie Nationale Staatsloterij 
SGPP Staatkundige Gereformeerde Partij 
SMOO Stichting Maatschappij en Onderneming 
SNSS Stichting de Nationale Sporttotalisator 
SOGSS South Oaks Gambling Screen 
SPP Socialistische Partij 
STDMM Sociedade de Turismo e Diversoes de Macau 



STDRR Stichting Totalisator Draf en Rensport 
SUFAA Stichting Uitvoeringsorgaan Financiële Akties 
TNOO Instituut voor Technisch Natuurkundig Onderzoek 
TRR Toerisme en Recreatie 
VSS Verenigde Staten van Amerika 
TROPP Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Plan 
VANN Vereniging Automatenhandel Nederland 
VNGG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROMM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
W DD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
V WW Vereniging Vreemdelingen Verkeer 
VWSS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
WOKK Wet Op de Kansspelen 
WVCC Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
WWW Werkloosheidswet 





Summar y y 
Thee Gamin g Comple x 

Onn the Autonomisatio n of Pleasur e 

Inn order to exemplify the theoretical and methodical aspects of this thesis, Chapter 1 places 
gamingg in the context of the consumer society. Autonomisation is identified as a key princi-
plee in the construction of consumer society. This principle consists of three phases or di-
mensions:: one of symbolism, one of regulation and one of the exploitation of pleasure. This 
principlee of autonomisation is studied in the context of the gaming complex, which focuses 
onn the integration of gaming into society as a whole. 

Thee autonomisation of pleasure in gaming means that increasingly: a) pleasure in 
gaminggaming acquires a significance of its own; b) legislation provides an independent framework 
off legitimation, and c) gaming is exploited in an independent economic sector. In the same 
processs the formation of separate and specialised gaming positions for regulators, operators 
andd consumers takes shape. 

Thiss thesis is structured as follows. In Part I, the gaming complex is analysed as a rid-
dlee of problematic issues, in Part II as a social organisation and in Part III as a temporal-spatial 
construction.. In this way, the autonomisation of pleasure emerges as a theoretical construction 
whichh is already embedded in the mythology of modern society, in literary and cinematographic 
expressions,, which emerges in society in the form of legislation and gaming organisations, and 
whichh solidifies into temporal-spatial constructions. 

TheThe Spirit of Gaming 
Thee riddle of Chapter 2, as illustrated by the James Bond crime novels, concerns the ques-
tionn of how legal commercial exploitation of gaming is possible without crime. Criminality in 
thiss case would involve operators parasitizing gaming by dishonest appropriation of part of 
thee stakes. But criminal practices can also take the form of illegal exploitation of games; in 
thatt case, it is referred to by criminologists as a 'victimless crime'. To allow operators to go 
aboutt their business freely therefore presents risks in terms of criminal practices, whereas a 
bann on exploitation condemns the game to illegality. This dilemma can be resolved by legal-
isingg the exploitation of the game under strict conditions of above-board exploitation. 

Bothh views on criminality are discussed in the analysis of James Bond crime fiction. 
Parasiticc criminality plays a major part in Fleming's Bond novels. Gaming, as does the char-
acterr of Bond, plays a mediating role between the mala fide 'underworld' and the bona fide 
'upperworid'.. Bond, who applies criminal methods to fight criminals in the national interest, 
underpinss the necessity of supervision on exploitation. In Bond's day and age - which ac-
cordingg to Pearson's mock biography could very well have been reality - this control princi-
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piee involves a certain level of 'purification' of gaming exploitation, which makes legalisation 
off gaming feasible. The principle of purification or purging is illustrated by Pearson's biogra-
phyy of the Kray twins. 

Chapterr 3 presents the riddle of Dostoevsky, of how games of chance can be played 
withh uninhibited joy, and without excess. Excesses involve for instance players sacrificing 
everythingg in the hope of winning. But excesses are also to be expected when players 
abandonn themselves to the game for fun, without realising what the consequences might be. 
Inn that case, psychologists usually speak of addiction. Playing for profit can easily lead to 
excesses,, while the player can become addicted to playing for pleasure. This dilemma can 
bee resolved by imposing budgetary limits on playing for pleasure. 

Bothh aspects of this dilemma are discussed in the Dostoevsky-analysis. In his novel 
TheThe Gambler, the game of chance plays a mediating role between the elite and the com-
moners,, as does the character of the player Ivanovich. On the one hand, Dostoevsky himself 
inn life and literary works emphasises the dangers of gambling for profit. Freud on the other 
handd indicates a loss of self-control in gaming for pleasure in his psychoanalysis of Dos-
toevsky. . 

Inn both analyses of Part I, of Bond and of Dostoevsky, the imagination is in line with a 
specificc stage of development and social context of gaming. In Bond's case, this concerns 
thee relation between criminal exploitation and the legalisation of commercial gaming in the 
Unitedd States and the United Kingdom. Dostoevsky's dramatism is set against the backdrop 
off the rise and popularity of touristic casinos in Western Europe in the mid-nineteenth cen-
tury.. Both analyses indicate the extent to which commercial exploitation and criminality, and 
pleasurablee gaming and addiction, presuppose one another. The dangers of crime and ad-
dictionn are no exceptional peripheral phenomena, but are inherent to the process of auto-
nomisation,, like the danger of flooding in building polders. 

Thee development of more or less coherent representations of crime and addiction in 
gaming,, in the form of novels and films, provides insight into gaming issues in a way that 
appealss to the general public. Such modern mythologies give a pre-sociological representa-
tionn of commercial gaming. 

TheThe State of Gaming 
Partt II examines the institutional organisation of gaming in the Netherlands; this organisation 
iss to provide a solution to the dilemmas described in Part I. 

Chapterr 4, the first of the three chapters of Part II, describes how the nineteenth-
centuryy model of prohibition is transformed into the alibi model, which provided the basis for 
thee Gaming Act of 1964. The intention of the prohibitive model, for the record, is not to im-
posee a comprehensive ban on gaming, but to regulate the public exploitation of gaming. A 
bann on exploitation, in which the law provides certain exceptions, is primarily a policy instru-
ment.. Prohibition is not an end, but a means in gaming policy. As set out in a historical ac-
count,, bans on gaming are traditionally targeted at the instrumental significance of gaming. 
Provisionn of a legal framework - the 'nationalisation' of regulation, if you will - for gaming at 
thee same time creates a division between the exploitation of expressive and instrumental 
gaming,, such as playing the stock markets. The alibi model then raises the exceptions of the 
prohibitivee model to rules. External social interests, prevention of illegality and redirection of 
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proceed ss to welfare , health care, sport s and cultur e provid e the primar y basis for legalisatio n 
off  publi c gaming . Individua l profit s and gamin g pleasur e are clearl y stil l subjec t to these 
ends . . 

Chapterr  5 explore s the alib i model in more detail , and focuse s on the extensio n of 
thee Gaming Act with bing o and kienen  (a variatio n on bingo) , casino s in 1974 and slot ma-
chine ss in 1986. These extension s to the legal gamin g syste m are reviewe d in terms of the 
'socialisation ''  of gaming , typicall y in the form of linkin g gamin g practice s to externa l socia l 
ends .. The legalisatio n of new form s of gamin g bring s with it ideologica l polarisation s in 
gamin gg politics , and result s in a diversificatio n of the legal gamblin g games . This diversifica -
tionn not only become s apparen t in the form of more diversit y in gamin g practices , but also in 
thee variou s degrees of freedo m that individua l types of gamin g enjoy under the new legisla -
tion . . 

Whereass the law does not allow commercia l exploitatio n of bingo , and restrict s the 
exploitatio nn of casino s to the monopol y of a state-owne d institution , it does allow a privat e 
exploitatio nn of slo t machines . There is no easy explanatio n for this legal inequality . First , this 
show ss that the exten t to whic h the law impose s an organisationa l model on gamin g is lim-
ited .. The law legalise s sociall y regulate d gamin g practices , whic h had earlie r often been 
brande dd as illegal . As such , the law perpetuate s cultura l inequalit y in the field of gaming . 
Second ,, thi s cultura l inequalit y is related to the socia l positio n of the player s and operator s 
thatt  are dominan t for a given form of gaming , whic h is expresse d among other s in thei r abil -
ityy  to influenc e legislation . Difference s in regulatio n consequentl y lead to variou s issue s in 
laww enforcement . In bingo , commercialisatio n emerges as the dominan t problem ; for the ca-
sinos ,, it is the illega l paralle l market and criminality , and in slo t machines , the dominan t 
proble mm is addiction . 

Inn Chapte r 6, the developmen t of the risk  model is discussed . This phase in the 
autonomisatio nn of gamin g - of commercialisatio n in the narro w sense of the word - emerges 
inn the late 1980's in the form of noticeabl e market growth . In the contex t of the risk model , 
thee regulatio n of gamin g is determine d in terms of its consequences : the proceed s for the 
operators ,, and addictio n in players . Increasingly , the law acknowledge s pleasur e for the 
player ss and profit s for the operator s as legitimat e ends . The applicatio n of the risk  model 
doess not develo p simultaneousl y for all form s of gaming , nor is it implemente d in the same 
wayy and to the same extent . The risk  model is applie d firs t to the gamin g market with the 
highes tt  degree of autonomy , namely that of slot machines , in the shape of a growin g aware-
nesss of and recognitio n of gamin g addiction . The risk  model is then applie d to legislatio n for 
thee casin o market , instigate d by market expansion , and to lotterie s as a resul t of regulatio n 
off  new 'hybrid ' form s of gaming , in particula r the 'instan t lottery' . In many respects , the risk 
modell  is at odds with the alib i model , whic h provide d the basis for the Gaming Act . Instead 
off  scarcity , games of chanc e appear in abundance , profit s becom e an end instea d of a 
meanss of gamin g polic y and in the valuatio n of gaming , the focu s is shifte d from the intrinsi c 
natur ee of the game to its effect s on the players . The rise  of the risk  model leads to a flexibili -
satio nn of gamin g policie s and a crisi s of legitimisation . 

Gamingg addictio n as a remarkabl e new phenomeno n become s a separat e foca l 
point .. The sudde n appearanc e and rapid developmen t of this phenomeno n canno t be attrib -
utedd solel y to the recognitio n of gamin g addictio n or to the expansio n of the gamin g market , 
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butt also - and primarily - to the development and dissemination of knowledge of the phe-
nomenonn of gaming addiction itself. Over a short period of time, gaming addiction develops 
intoo an autonomous problem area, complete with a specific definition, regulation and exploi-
tationn all of its own. This is characterised for instance by the 'scientification' of knowledge 
aboutt gaming addiction, which develops along the lines of the opposite views of Dostoevsky 
andd Freud as described in Part I. 

TheThe City of Gaming 
Partt III analyses a unique, small-scale 'manifestation' of gaming concerning the establish-
mentt in 1989 of a state-owned casino on the Waalkade - the high-profile waterfront of the 
cityy of Nijmegen. The analysis is constructed in three concentric scale levels of the city, the 
cityy district and the building, which are each discussed in separate chapters. These chapters 
subsequentlyy focus on the question of the importance of the city to the casino, the impor-
tancee of the casino to the city and the importance of the casino to gaming. As regards the 
processs of autonomisation, on the one hand (looking from the outside in) it concerns sepa-
ratingg pleasure from the city and on the other (looking from the inside out), it concerns sepa-
ratingg the city from pleasure. City planning with a casino constitutes the component of the 
materiall 'manifestation' that expresses the phase of socialisation of the Gaming Act, as indi-
catedd in Chapter 5. And as socialisation is sandwiched between nationalisation and com-
mercialisation,, likewise town planning is sandwiched between the provision of locations in-
tendedd for gaming and maintaining public order. 

Townn planning as regards the casino takes shape under two general conditions. 
First,, for the city, it is important that the casino should be a legal casino. This may sound ob-
vious,, but it is not self-evident - the establishment of a casino depends on what the city can 
doo for the casino. Second, gaming should be controlled in the casino. This too is not a mat-
ter-of-course.. It requires professional management, and the ensurance of discipline in the 
players'' behaviour in the casino. An analysis of the layout at city level without explaining 
thesee two conditions would lead to a misrepresentation of the appearance of the casino, be-
causee the planning of the casino reflects a cross-over between the large-scale market and 
thee small-scale gaming space. 

Thee discussion of the importance of the city to the casino, in Chapter 7, focuses on 
thee close relationship between the development of Nijmegen and the development of the 
Dutchh state and economy. This relationship hinges on the location of Nijmegen near the 
Dutch-Germann border, on an elitist and at the same time touristic milieu, and the commer-
cialismm of the Waalkade. These characteristics were developed in three consecutive stages 
inn the autonomisation of the city; these stages can be indicated as those of the fortified city, 
off the service city and of the casino city. 

Whenn the nation state created a more or less stable environment in the last decades 
off the nineteenth century, and in doing so enabled the city to expand, the Benedenstad (the 
down-townn area near the river) and the Waalkade lost their traditional socio-economic core 
functionss to separate urban zones for housing, trade and industry, recreation and traffic. The 
fortifiedd city of Nijmegen evolved into a city of services and cultivated an elitist touristic mi-
lieu.. In the 1970's the emphasis shifted from town planning in a national context to the ex-
ploitationn of the urban space from an international perspective, which left the municipality 
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facedd with the problem of how to direct the development of the indefinable Benedenstad. 
Choicess had to be made in the context of a highly independent planning climate, which was 
characterisedd by an emphasis on historical aspects of the city scape, increasing bureauc-
racyy in town planning procedures and democratisation of decision making. Initially, in the 
1970's,, the primacy of politics had the upper hand, and the emphasis was placed on public 
welfare.. As a result, the Benedenstad was developed as a residential area. But in the early 
1980's,, when plans for the eastern part of the Waalkade still needed to be developed, the 
casinoo city emerged, and the emphasis shifted to the economy. At the same time, the na-
tionaltional casino organisation was working on plans for expansion, which were characterised by 
aa desire to integrate casinos into urban entertainment districts. Both the city and the casino 
industryy were undergoing a transition from a socialised development to a period of economic 
growth.. In more than one respect, the commercialisation of the Waalkade was characterised 
byy a transition in development, from politically driven to economically driven planning. In this 
way,, the planning of this area is to a considerable extent the result of political decisions, and 
dependentt on government grants. 

Thee municipality decided to bring together the plans for the Waalkade and the estab-
lishmentt of a Holland Casino, one of a chain of state-owned casinos. The Waalkade was re-
styledd as a representative entertainment centre, with a variety of cultural elements that char-
acterisee the district as displaying a 'culture of diversity'. I would describe this culture as a 
'contrived'' commercially-oriented culture, which on the one hand opposes the more 'banal' 
markett expressions, and on the other a subsidised 'protected' culture. The entertainment 
districtt of the Waalkade has a modest character because visitor numbers are controlled, di-
versityy is emphasised and disciplined behaviour is encouraged. In this stage-managed cul-
ture,, the tone is set by the high-quality image of the casino itself. 

Thee importance of the casino to the city, as described in Chapter 8, becomes appar-
entt in the autonomy of its legal status, architecture and economic impact. In the local and 
regionall casino market, the state-owned casino takes the place of illegal and condoned ca-
sinos.. This is not only a consequence of market mechanisms, but certainly also of the politi-
call choice to prosecute Golden Ten casinos. From an architectural viewpoint, the casino is 
fittedd into Nijmegen's 'protected townscape'. This integration is brought about by separating 
shapee and content in the casino. Shortly after the Second World War, the traditional plan-
ningg of the town centre was fuelled by feelings of nostalgia in the local population, who pre-
ferredd to nurture an illusion of history, but on the Waalkade, the idea was to simulate a his-
toricc atmosphere, which is considered to be important to creating aesthetically pleasing sur-
roundingss for consumers. This principle of simulation, which on a much larger scale is the 
cornerstonee of construction in Las Vegas, can also be applied to the casino building itself. Its 
architecturee constitutes a contribution to the city, while at the same time shielding the city 
fromm gaming. 

Inn its legitimisation on a national level, the municipality of Nijmegen emphasises the 
casino'ss attractive location, but in its legitimisation on a local level, the economic impact of 
thee casino weighs more heavily - an impact that primarily affects employment figures. And 
yett it is probably doubtful whether this representation does justice to the importance of the 
casinoo to the urban economy. On close inspection, the casino's impact on the local economy 
appearss to be significantly smaller than it might have been, because most of its proceeds go 
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too the national treasury, even though they are for the most part generated by the regional 
population.. It is the ties that bind politics and economy, and the national scale on which ca-
sinoo policy is developed (as a result of which the process of establishing the state-owned 
casinoo runs remarkably smoothly), that distinguish it from similar developments in the U.S. 

Inn Chapter 9 the importance of the casino to gaming is discussed, a role which is 
definedd by its function in regulating gaming as expressed by the professionalisation of man-
agementt and the encouragement of discipline in gaming behaviour. In comparison with the 
Goldenn Ten casinos in the Nijmegen area, the casino on the Waalkade provides a more sta-
blee and professional environment. The métier of the croupier is an expression of a highly 
autonomouss 'banking game' (the game in which the operator provides the game to consum-
erss in return for a slightly bigger chance of winning), and the gaming culture is aimed to a 
lesserr extent to winnings. It is more disciplined thanks to strict security, careful design and 
layoutt of the games rooms, strict house rules and attention to gaming addicts. For gaming, 
thee casino provides a strict separation from the urban environment, which is in line with the 
segregationn of entertainment at the Waalkade. This segregation, combined with the con-
trolledd nature of entertainment at the Waalkade, may serve to explain the relatively uncon-
troversiall establishment of the casino, in such close proximity to a residential area. The 
buildingg shields the environment from the influence of entertainment while at the same time 
shieldingg gaming from external influences. 

AA panoptic combination of constant supervision of behaviour and a predefined free-
domm of action stimulates gaming for pleasure. The principle of a 'disciplining reward', a re-
wardd that corresponds to the risks that are taken and which confirms the individual position 
inn the gaming order, to a certain extent perpetuates the gaming order within the casino. The 
refinedd range of gaming and of chance distributions enables players to foster - or simulate -
illusionss of profit and to choose individual playing styles that correspond to their desires and 
possibilities,, in which they can distinguish themselves from other players. Roulette is par-
ticularlyy well-suited for this need. In the casino, this behaviour results in a vertical differentia-
tionn in playing styles. As such, the casino supports an individualistic 'culture of diversity' on 
thee Waalkade. The independence of gaming for pleasure is expressed in a stylish ambiance 
andd in the emphasis on pleasure as a meaningful element of gaming, and in the combination 
off various gaming types, from punto-banco and roulette to slot machines, under the common 
denominatorr of a contrived casino culture. Peripheral phenomena such as professional 
gamingg and gaming addiction are actively discouraged. Although Holland Casino's strive to 
encouragee the autonomy of the banking game and gaming for pleasure, some aspects of its 
organisationn are at odds with this policy. There is only a partial overlap between everyday 
casinoo practice and the idealized image the casino aims to present to the outside world, the 
tippingg practice (or 'tronc') detracts from the professionalism of the croupiers, and Holland 
Casino'sCasino's tend to remain rather vague when asked to what extent they are successful in 
drivingg out gaming addiction. 

Conclusion Conclusion 
Inn the context of the consumer society, gaming evolves as a true pleasure industry, in all-
encompassingg simulacra that can make a difference in everyday life, in urban space and in 
thee economy. Gaming practices are interwoven with society as a whole and have evolved 
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fro mm margina l socia l activitie s int o importan t social-economi c institutions . 
Inn Chapte r 10 the autonomisatio n of gamin g for pleasur e is place d in a broade r socia l 

andd theoretica l context , sinc e the rise  of the gamin g comple x is not an isolate d phenomenon . It 
iss  not a proces s that evolve s autonomously . However , as thi s stud y has shown , thi s is not to 
sayy that pleasur e is liberate d automatically . This has been the resul t of a creativ e struggl e be-
tweenn all partie s involve d - players , legislator s and operator s - concernin g the contradiction s 
off  the gamin g complex . The cultur e that come s wit h the thir d phas e of autonomisation , that of 
commercialisatio nn in the narro w sense , can be characterise d generall y as a 'cultur e of control' , 
aa cultur e in whic h participatio n in activitie s and contro l of thei r consequence s are made int o 
endss in themselves . 
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Dee kansspelen , of men dat nu leuk vind t of niet , laten zich niet meer 

wegdenke nn ui t de samenleving . De problematie k van kansspele n is zodani g 

verweve nn met onze consumptiemaatschappi j dat gesproke n kan worde n van 

eenn waar gokcomplex . Sytze Kingm a analyseer t di t comple x als de uitkoms t 

vann een proce s van verzelfstandiging , waari n het speelplezie r vooro p kom t te 

staan ,, de wetgeve r het spel legitimeer t en di t vermaa k word t georganiseer d in 

eenn zelfstandig e economisch e sector . Op deze manie r word t het gokke n to t 

eenn respectabe l commerciee l vermaak . 

Ditt  boek belich t de dynamie k van verzelfstandigin g vanui t contrasterend e 

invalshoeken ::  de spectaculair e doorbraa k van commerciël e kansspele n aan 

hett  eind van de twintigst e eeuw, tegenove r de negentiend e eeuwse bestrijdin g 

vann het gokken ; de alibi' s waarme e het gokweze n in de verzorgingsstaa t word t 

gelegaliseerd ,, tegenove r de ongelijk e behandelin g van spelvorme n (loterijen , 

kienenn en bingo , casino' s en speelautomaten) ; de symbolie k van het gokke n in 

dee ficti e van James Bond en Fjodo r Dostojevski , tegenove r de concret e 

speelruimt ee van casino's ; de omsla g in het belei d voo r de binnenstad , waar 

opvallend ee vestiginge n van Hollan d Casino verschijnen , tegenove r het 

vermeend ee economisch e belang van deze casino' s voo r de stad ; en de 

inrichtin gg van casino's , tegenove r de bestrijdin g van illegal e gokgelegenheden . 

Ruimee aandach t krijg t ook de gokverslavin g en het wetenschappelij k 

onderzoe kk hiernaar . 

Vann het commerciee l vermaak in de hedendaags e consumptiemaatschappi j 

rijs tt  ui t deze sociologisch e studi e het beeld op van een 'beheersingscultuur' , 

waari nn het meedoe n aan activiteite n en de beheersin g van de gevolge n to t op 

zichzel ff  staand e doele n zijn verheven . 

SytzeSytze  Kingma  is  verbonden  aan de afdeling  Cultuur,  Organisatie  en Management 

(COM)(COM) van de Vrije  Universiteit  te Amsterdam. 
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