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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 . 



XÜÜ VOORWOORD 

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. 


