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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 



HETT GOKCOMPLEX II I 

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. 
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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-
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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. 


