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Hoofdstu kk 2 
JAMESS BOND 

2.11 Inleiding 

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

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

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

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

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

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

2.22 Het dubbelspe l 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.33 Las Vegas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.44 James Bon d 

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

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

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

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

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

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

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

2.55 De zuiverin g 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32.. R. Barthes , Mythologieën,  Amsterdam , De Arbeiderspers , 1975 [1957]. 
33.. Barthe s (1975) 263. 
34.. M. Puzo, Las Vegas.  Bekentenissen  van een gokker,  Van Holkem a & Warendorf , Bussum , 1979 [1976] , 81-82. 
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pagandaa that the so-called Mafia was skimming gambling profits is curtly dismissed as ancient 
history.. Part of the gambling mecca's mythology. To use the favorite cliché of the publicists, the 
townn was clean as a whistle'.39 Een meer serieuze variant van dit standpunt is te vinden bij 
economenn die fraude bij de exploitatie van kansspelen beschouwen als 'onvolkomenheden 
vann de markt'.36 

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

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

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

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

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

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

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

2.77 Verzelfstandigin g en criminaliserin g 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


