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Hoofdstu kk 5 
HETT ALIB I 

5.11 Inleidin g 

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

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

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



122 2 HETT ALIBI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24.. S. Steiner , Hazard.  Spel  spelers  en systemen,  Leiter-Nypels , Maastricht , 1937,203 e.v. 
25.. R.R. Elliott , History  of  Nevada,  Universit y of Nebrask a Press , Linco m and London , 1987. 
26.. Zte voor een cijfermati g overzich t van kansspele n in de Verenigd e Staten : International  Gaming  & Wagering  Bu-
siness,siness,  Supplement , Augus t 1997. In dit overzich t zijn de opbrengste n en belastinge n van Nevada en New Jersey 
samengevoegd ,, ze kunne n niet uitgesplits t worden . 
27.. R. van de Kerkhof , 'In Hongkon g racen de paarden voor de armen' , de Volkskrant,  15 oktobe r 1994; 'Macau . 
Prosperin gg in China' s shadow' , International  Gaming  & Wagering  Business,  march 1997; 'Gokparadij s Macau valt 
tenn proo i aan triades' , de Volkskrant,  15 apri l 1997. De opbrengste n van de STDM blijve n gehei m totda t een wetswij -
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Eenn groot verschil met het casino van Monaco is dat in deze nieuwe centra kansspelen 
meerr gedemocratiseerd zijn en deel uitmaken van een toeristische consumptie-economie, en 
niett beperkt blijven tot de 'opvallende verspilling' van een elitaire bovenklasse. Ook blijkt dat 
hett roulette niet vanzelfsprekend overheerst, want in Nevada zijn speelautomaten, craps en 
blackjackk veel populairder en in Macau is baccarat het meest geliefd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.33 Legaliserin g 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

84.. Zoetema n (1988) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

255 maart 1967. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

particuliere e 
spelonderneming g 

ja a 

(wettelijk ee vorm ) 

nee e 

(wettelijk ee vorm ) 

spelopbrengstt voor 
'goedee doelen' 

neee ja 

overvloedigee markt 

(speelautomaten) ) 

risicomodel risicomodel 

beperktee markt 

(casino's) ) 

alibimode l l 

beperktee markt 

(totalisatorss en loterijen) 

alibimode l l 

schaarstee markt 

(bingoo en kienen) 

verbodsmode l l 

FiguurFiguur 5.1: Typologie van wettelijke exploitatievormen, in de context van het overko-
epelendepelend alibimodel van de WOK. 

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

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

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

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

5.55 Problematiseringe n 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

147.. Het Parool, 2 september 1995. 
148.. Zie NRC-Handelsblad, 6 augustus 1991; De Telegraaf, 12 december 1992; Trouw, 2 januari 1993. 
149.. Nieuwsblad van het Noorden, 9 januari 1988. 
150.. 'Het ei van christoffels', BRT, 6 januari 1991; Vgl. De Limburger, 26 maart 1988. 
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perr avond. In de reportage komt voorts een burgemeester aan het woord die de organisatie 
vann het kienen letterlijk met de 'mafia' vergelijkt en de speelsters met 'verslaafden'. Maar de 
meningenn zijn verdeeld want een andere burgemeester verleent opnieuw een kienvergunning. 
Hijj doet dit om een procedure bij de Raad van State uit te lokken, omdat 'het al jarenlang een 
volksvermaakk is voor jongere en ook oudere dames'. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nederland,Nederland, Raamgracht, Amsterdam, 1984. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

171.. 'Het Nieuwe Chinatow n van Amsterdam' , Haagse Post,  15 novembe r 1975. In augustu s 1976 kondig t justiti e 
eenn grootscheeps e acti e aan tegen onder meer de Chines e speelhuize n (de Volkskrant,  25 augustu s 1976). 
172.. Middelbur g (1988,51-52). 
173.. Ik kom de volgend e variante n tegen:  Delphi , Satume , Toptella , Jupiter , Wankelroulette , Roulex , Roco , Roulec -
tro ,, Lumex , Optica , Dromus , Derby en Golden Ten. 
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zichtt maar gaat daar ook in de tijd aan vooraf, zoals in de Scheveningse Straperio affaire uit de 
jarenn dertig. Reeds aan het begin van de twintigste eeuw heeft bijvoorbeeld het Jeu de poule 
eenn kleine maar belangrijke toevoeging in de Loterijwet tot gevolg, waardoor behendigheids-
spelenn beter te weren zijn. Het criterium 'geen invloed' van de deelnemers op de kansbepaling 
iss voor de Loterijwet van 1905 onvoldoende, de wetgever scherpt dit aan tot 'geen overwegen-
dede invloed'.174 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6.. Speelautomate n en verslavin g 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geen n 

convenan t t 
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convenan t t 

2-1-0 0 
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FiguurFiguur  5.2: Het speelautomatenconvenant  en de onderhandelingsalternatieven  in 
19901990 voor  gemeenten  en ondernemers. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dann met liminaliteit. De overweging *[< < 

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

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

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

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

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




