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Hoofdstu kk 6 
HETT RISICO 

6.11 Inleiding 

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

spell  jaar : 

Dostcodeloteri ii  (NPL> 

sDeelautomate nn (VAN) 

Hollan dd Casin o (NSECN) 

bankojro-loteri ii  (ALN) 

SDorttotalisato rr  (SNS) 

Daardensoorttotalisato r r 

staatsloteri jj  (SENS) 

totaal : : 

1955 5 

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

9 9 

12 2 

1965 5 

--
--
--
--

21 1 

8 8 

15 5 

44 4 

1975 5 

--
--
--

41 1 

114 4 

24 4 

157 7 

336 6 

1985 5 

. . 
--

142 2 

80 0 

92 2 

21 1 

177 7 

512 2 

1990 0 

80 0 

1810 0 

435 5 

86 6 

84 4 

* * 
207 7 

2.702 2 

1995 5 

283 3 

1331 1 

665 5 

98 8 

224 4 

306 6 

2.907 7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.22 Instelling van het risicomodel. 

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

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

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

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

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

soort t 
locatie: : 

jaar r 

speelhal: : 
horeca: : 

totaal: : 

aantal l 
gemeenten n 

1992 2 

140 0 

* * 
647 7 

1995 5 

136 6 

633 3 

aantal l 
lokaliteiten n 

1992 2 

308 8 
28.000 0 

28.308 8 

1995 5 

283 3 
30.600 0 

30.883 3 

kansspel--
automaten n 

1992 2 

8.700 0 
44.000 0 

52.700 0 

1995 5 

11.200 0 
34.600 0 

45.800 0 

behendigheids--
automaten n 

1992 2 

7.300 0 
13.000 0 

20.300 0 

1995 5 

5.900 0 
17.200 0 

23.100 0 

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

TabelTabel 6.2: Aantallen locaties en speelautomaten in 1992 en 1995 in Nederland. 

Dee onrust over gokverslaving leidt op de speelautomatenmarkt tot de introductie van het risi-
comodel.. De VAN onderkent het gevaar van gokverslaving, deels uit welbegrepen eigenbelang 

4.. de Volkskrant, 28 mei 1997. 
5.. Tabel 6.2 is samengesteld op basis van gegevens uit: H. Mutsaers, E. Gijsen, Onderzoek Gemeentelijk beleid 
speelautomaten,speelautomaten, VNG/SGBO, 1992 VNG/SGBO; H.P.M. Mutsaers, Het iets-nui-nul-beleid. Landelijk onderzoek ge-
meentelijkmeentelijk beleid speelautomaten in 1995, vergelijkingen met 1992 en 1993, SGBO/VNG, Den Haag, 1995. 
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enn deels als een uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Volgens de VAN 
zoudenn de aangesloten leden zich niet alleen van ongeorganiseerde of van malafide onderne-
merss moeten onderscheiden door zich aan de WOK te houden, maar ook door het naleven 
vann een hogere morele standaard. Toch is de VAN zich bewust van 'soms een (te) gering be-
seff van maatschappelijke verantwoordelijkheid en een slordig omspringen met geldende re-
gels'' bij de leden.6 De ondernemers raken onderling al snel verdeeld over de vraag in hoeverre 
zijj verantwoordelijk zijn voor (de oplossing van) de verslavingsproblematiek. Een actieve op-
stellingg tegen gokverslaving bij de VAN is daardoor van recente datum. Overigens geldt dat 
voorr de kansspelmarkt in het algemeen en ook voor het overheidsbeleid. 

Inn de brochure Speelautomaten: onbekend maakt onbemind (1987) neemt de VAN nog 
eenn defensieve houding aan. De VAN erkent expliciet 'dat gokverslaving een serieus te nemen 
probleemm is, dat ook de exploitanten zorgen baart*. Dit gaat op zich al een stap verder dan de 
eerderee aanduidingen in termen van Vooroordelen' of het afschuiven van de problematiek op 
uitsluitendd 'niet-leden'. Toch nuanceert de VAN deze erkenning ook weer meteen. In de bro-
churee haalt zij enkele rapporten aan om te benadrukken dat de meeste spelers beheerst spe-
lenn en met plezier.7 De VAN stelt dat een ondernemer in concrete situaties spelers aan moet 
sprekenn en op de hulpverlenende instanties moet wijzen. Meer kan van de exploitant, 'die im-
merss geen hulpverlener is', niet verwacht worden. Enkele jaren later toont de VAN zich in de 
brochuree Een branche die gezien mag worden (1991) voorstander van een minder defensieve 
benaderingg van gokverslaving.8 'Zelfregulering' is dan het sleutelwoord. De brochure wijst op 
dee samenwerking van de VAN met andere partijen die direct of indirect bij speelautomaten be-
trokkenn zijn, zoals bijvoorbeeld is geregeld in de convenanten van Deventer en Breda (zie pa-
ragraaff 5.6.1). De brochure wijst verder op het voorlichtingsmateriaal, op het sociaal-weten-
schappelijkk onderzoek dat de VAN de universiteit van Utrecht laat doen naar verschillen tussen 
'recreatieve'' en 'problematische' spelers,9 en op een gedragscode gericht op het geven van 
voorlichtingg en het weren van 'kennelijk problematische spelers'. Maar de initiatieven tot zelf-
reguleringg zijn incidenteel en veel ondernemers blijven passief. 

Inn 1993 tekent de landelijke terugslag in de politieke houding tegenover speelautoma-
tenn zich af (zie paragraaf 5.6.2). De VAN geeft dan een meer actieve invulling aan de zelfre-
gulering.. Dit gebeurt op initiatief van D. Lindenbergh, van 1988 tot 1991 voorzitter van de VAN 

6.. VAN, Op weg naar een branche die geven mag worden. Beleidsplan van de Vereniging Automatenhandel Ne-
derlandderland voor de jaren negentig, Rosmalen, november 1989. 
7.. VAN, Speelautomaten: onbekend maakt onbemind, VAN Rosmalen, 1988. De raporten waar de VAN naar verwijst 
zijn:: Gemeente Arnhem, Schets van drie speelautomatenhallen in Arnhem, afdeling onderzoek en statistiek, 1984; 
H.. Koster en F. Staals, Jongeren in de Amusementshal, Doctoraalscriptie, Rijksuniversiteit Groningen, 1986; Zie 
H.. Koster, J. Rijkeboer, 'Jongeren in de amusementshal', Jeugd en Samenleving, november 1986. In de genoemde 
rapportenn komt een relativistische visie op gokverslaving naar voren. Gesteld wordt dat gokverslaving waarschijnlijk 

gg voorkomt/ en dat het kansspel en de exploitant slechts ten dele voor verslaving verantwoordelijk gesteld kun-
nenn worden. 

8.. VAN, Een branche die gezien mag worden. Speelautomaten in Nederland, Rosmalen, november 1991. 
9.1.. Kok, P.L.J. Hermkens, J.J. van Wijngaarden, G.F. van den Wijngaart, Determinanten probleemspelers. Een on-
derzoekderzoek naar de ontwikkeling van probieemspelen in opdracht van de VAN, Rijksuniversiteit Utrecht, 1991. Over dit 
onderzoekk geeft de VAN een brochure uit: De kast verslaan. Onderzoek naar het ontstaan van probleemspelers, in 
opdrachtopdracht van de Vereniging Automatenhandel Nederland, Universiteit van Utrecht, 1991. 
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enn een voorstander van het wetenschappelijk management van speelautomaten.10 Een pro-
fessioneell lobbybureau gaat politieke steun zoeken voor zelfregulering door de VAN en ook 
voorr de Notitie speelautomaten (1993) van het ministerie van EZ. Daarnaast schakelt de VAN 
Dee Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) in om invloed uit te oefenen op de maat-
schappelijkee discussie over speelautomaten. Dit leidt tot de publicatie De grenzen van de illu-
sie-economiesie-economie (1995), een beschouwing van W.J. Beek over speelautomaten.11 Tenslotte in-
ventariseertt het instituut voor bedrijfsethiek van de universiteit Nijenrode voor de VAN de ethi-
schee kanten van de speelautomatenmarkt en geeft dit instituut aanwijzingen voor een 'moreel 
verantwoordd ondernemerschap'.12 Het uitgangspunt bij het verantwoord ondernemen luidt dat 
dee VAN verantwoordelijkheid moet nemen voor schades die aan speelautomaten zijn toe te 
schrijven,, maar weerstand mag bieden aan beperkende maatregelen die zijn ingegeven door 
hett lage aanzien van speelautomaten. In het verlengde hiervan begint het instituut voor be-
drijfsethiekk in 1996 aan de gedetailleerde uitwerking van een nieuwe gedragscode voor de ex-
ploitatiee van speelautomaten.13 

Mett de toenemende dreiging van buitenaf neemt binnen de VAN de verdeeldheid over 
dee initiatieven tot zelfregulering toe. Een aantal ondernemers is voorstander van een eenvou-
digerr en voordeliger strategie, namelijk het zolang mogelijk continueren van de exploitatie zon-
derr uitgebreide discussies, ingewikkelde regels en kostbare onderzoeken. Ook gaan de ex-
ploitantenn van speelhallen zich nadrukkelijk onderscheiden van de exploitanten van speelauto-
matenn in de horecasector.14 Zij willen de marktpositie van de speelhallen veilig stellen en af-
schermenn van de bedreigende ontwikkeling in de horeca. Enkele gemeenten dringen namelijk 
ookk de speelhallen terug (zie tabel 6.2), onder meer Hilversum en Utrecht.15 De uitbaters van 
speelhallenn vinden verder dat er bij hen een betere controle op het speelgedrag mogelijk is 
dann in de horeca. Zij zijn immers gespecialiseerd in de exploitatie van speelautomaten en ook 
staann de speelautomaten in de hallen geconcentreerd en overzichtelijk opgesteld en valt de 
toegangg beter te controleren. Soms spelen tegengestelde belangen van exploitanten van 
speelautomatenn in de horeca en in de hallen bij dit argument een rol. Een vermindering van 
speelautomatenn in de horeca zou namelijk de marktpositie van speelhallen kunnen versterken. 

Eindd jaren tachtig gaan alle marktleiders over tot een 'opwaardering' (upgrading) van 
hunn speelhallen. Zij vernieuwen hun speelhallen ingrijpend en streven naar meer aanzien. Zij 

10.. Automatenmagazine, februari 1994, september 1996. 
11.. W.J. Beek, AP . de Wit, De grenzen van de illusie-economie, Stichting Maatschappij en Organisatie, Den 
Haag,, 1995. 
12.. J. Smit, Gokken op morele respectabiliteit: een reële kans? Morele opvattingen, vooronderstellingen en kernvra-
gengen met betrekking tot de speelautomaat en de speelautomatenbranche in Nederland, Universiteit Nijenrode, 1995; 
J.. Smit, Spelen met Normen? Morele uitgangspunten vooreen Branche-beleid, Universiteit Nijenrode, 1995. 
13.. Automatenmagazine, november 1996. 
14.. Automatenmagazine, maart 1996; VAN, Kwaliteit zaaien, Onderscheid oogsten. Strategie en beleid van de sectie 
AmusementscentraAmusementscentra van de VAN, zomer 1996. 
15.. De gemeenteraad van Hilversum besluit in 1989 om geen halverordening op grond van de WOK van 1986 in het 
levenn te roepen. Daardoor komt de tot dan toe geldende vergunning voor een speelhal te vervallen. Het doel van de 
gemeentee is om de speel- en gokgelegenheden zoveel mogelijk terug te dringen, vanwege de gokverslaving. De 
halvergunningenn zijn in het verleden volgens de burgemeester bovendien 'niet van harte' verstrekt. (Zie Voordracht 
burgemeesterr van Hilversum', Studiedag kansspelen en kansspelverslaving in Nederiand, Nederlands Studie Cen-
trum,, 22 oktober 1992). 
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nemenn afstand van het imago van de naar binnengekeerde donkere en morsige speelholen.16 

Dee vernieuwing van speelhallen is één van de positieve uitingen van het risicomodel. Aanvan-
kelijkk ligt het accent op uiterlijkheden. Gaandeweg verschuift het accent naar de minder zicht-
baree kanten van de hallen, naar de organisatie, de speelautomatentechniek en de kennis en 
vaardighedenn van het personeel. Hiervoor formuleert de VAN in 1992 toetsingscriteria. Speel-
hallenn die hieraan voldoen kunnen een VAN-certificaat krijgen en mogen zich een Amuse-
mentscentrummentscentrum noemen, om te benadrukken dat het om meer gaat dan een zaal met automa-
ten.. In het verlengde hiervan laat de VAN in 1994 de KEMA een aspectcertificatiesysteem voor 
dee bedrijfsvoering ontwerpen. Een speelhal komt voor een KEMA 'kwaliteitszorgcertificaat' in 
aanmerkingg als de speelhal in detail de procedures en taken voor de kwaliteitsbewaking, de 
dienstverleningg en voorlichting, het toezicht, de veiligheid, de geldstroom, de keuring van au-
tomatenn en de controle over dit alles in een handboek omschrijft en regelmatig evalueert.17 Een 
volgendee stap is om met een term als 'Amusino' meer aansluiting te zoeken bij het imago van 
Hollandd Casino. De exploitanten van amusementscentra overwegen met het oog hierop het 
spelassortimentt uit te breiden met gezelschapsspelen. Ook overwegen ze om een jack-pot op 
basiss van gekoppelde automaten, een reclamecode en een toegangscontrole met legitimatie-
plichtt in te voeren.18 

Eenn van de eerste 
amusementscentraa die in 1995 
'KEMA-keur11 krijgen is Circus-
Zandvoortt (1991) van L. Heino.19 

Ditt amusementscentrum is 
ontworpenn door Sjoerd Soeters. 
Hett is ongetwijfeld het meest 
opvallendee en spraakmakende 
voorbeeldd van een vernieuwde en 
naarr aanzien strevende speelhal 
(ziee Afbeelding 6.1). Het is ook 
well aangeduid als het eerste 

'' " Afbeelding 6.1: Circus Zandvoort verandert het traditionele 
inn Nederland. Het gebouw is aangezicht van het vissersdorp. 
ondergeschiktt aan de symboliek 
vann een circustent, en aan de vijf vlaggen die verwijzen naar het Zandvoortse autoracecircuit. 
Daardoorr sluit het gebouw aan op het principe van 'de eend', zoals Robert Venturi e.a. de tot-
beeldhouwwerk-geworden-uitspanningg in Learning from Las Vegas (1972) aanduiden.20 

16.. De Telegraaf, 7 juli 1990; Automatenmagazine, oktober 1989. 
17.. KEMA, Beoordelingscriteria van een aspectcertificatiesysteem voor de bedrijfsvoering van amusmentscentra, 
decemberr 1994; Automatenmagazine, juni 1995. 
18.. VAN, 'Nieuwe spelen, nieuwe kansen. Productdifferentiatie en toegangscontrole in amusmentscentra', Brochure, 
VAN-sectiee Amusementscentra, januari 1997. 
19.. 'Het dubbelzinnige van een spraakmakende architectuur. Recente projecten van Sjoerd Soeters', Archis, 1991, 
nr.6,20-30;; de Volkskrant, 23 maart 1991; Vrij Nederland, 26 maart 1994. 
20.. R. Venturi, D.S. Brown, S. Izenour, Learning from Las Vegas, MIT press, Cambridge, London and New York, 
19777 [1972]. De term 'de eend' ontlenen Venturi e.a. aan een gebouwtje in de vorm van een eend, zoals circus 
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Hett gebouw is omstreden. Sommigen vinden dat de allesoverheersende vlaggen het 
pleinn ontwrichten en het traditionele aangezicht van het vissersdorp beschadigen, anderen 
vindenn het markante gebouw zeer geschikt voor een prentbriefkaart en zien er een versterking 
vann de toeristische voorzieningen in. Het interieur van Circus Zandvoort doet denken aan de 
kermiss en het circus. Dit komt door de speelse vormen, de zuurstokkleuren, de opengewerkte, 
labyrintischee en gelaagde ruimte met plekken die verbonden zijn door hekwerken, metalen 
trappenn en balustrades; de ronde vloeren van de speelzalen lijken in de lucht hangende cir-
cuspistes.. Door de overvloedige fragmenten, het contrast met de omgeving en de absurde 
proportiess zijn het vage en speelse verwijzingen. De architectuur verwijst op een abstracte en 
indirectee manier naar het gevarieerde spelaanbod. De kansspelautomaten bevinden zich bo-
veninn het gebouw. Onderin is een soort lunapark met een mengeling van kermis- video- en 
behendigheidsspelen.. Er is ook een snoepwinkeltje en een theaterzaaltje. Het idee is kermis, 
steltt Heino, die op zijn manier invulling geeft aan de verzelfstandiging van vermaak: 'Vroeger 
hoordenn flipperkasten en schiettenten evenals een theater en een bioscoop op de kermis, die 
mobiell was. Nu zijn de mensen mobiel en staat de kermis vast.' 

Circus-Zandvoortt is een uitbundig voorbeeld van de postmoderne architectuur van 
speelhallen.. Het is niet het enige voorbeeld. De frivole en figuurlijke opzet is trouwens niet 
kenmerkendd voor deze stijl. Meer ingetogen en statige tegenhangers van Circus-Zandvoort 
zijnn het Amusino (1990) van Playtronics aan de Grote Markt te Groningen en De Speeltuin 
(1993)) van Hommerson te Den Haag.21 Markant zijn ook de door Las Vegas geïnspireerde sur-
realistischee architectuur van de speelhallen van Jansen Hahnraths, bijvoorbeeld het Fair-Play 
centree (1993) te Almere in Romeinse stijl. De architectuur van deze postmoderne amuse-
mentscentraa berust op eenzelfde beginsel, namelijk dat van een weldoordachte vormgeving 
diee relatief los van het gokken staat. De opvallende en verleidelijke architectuur schermt het 
kansspell van de omgeving af (zie paragraaf 8.5.2). Deze architectuur roept nauwelijks een as-
sociatiee met het gokken op en kan de oppervlakkige beschouwer zelfs op een verkeerd spoor 
zetten,, zoals met de circustent en de vlaggen van Circus-Zandvoort. Daardoor kan het voor de 
scepticuss een facade zijn die de gokverslaving verhult. 

6.2.26.2.2 Holland  Casino 
Dee drie fasen die op de overkoepelende verzelfstandiging van de kansspelsector en daarbin-
nenn op de casinomarkt van toepassing zijn, zijn daérbinnen ook weer van toepassing op de 
bedrijfsmatigee ontwikkeling van het overheidsmonopolie van Holland Casino. In de eerste fase 
moett de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland (NSECN) het recht 
opp een zelfstandig kansspelbedrijf waar maken en is er een preoccupatie met het verbod uit 
hett verleden. Hierop volgt een tweede fase waarin de aandacht uitgaat naar een strikt gere-
glementeerdee onderneming. De personeelsopleiding, de interne bedrijfsvoering en de beveili-
gingsdienstt worden verbeterd. In deze fase is de bedrijfscultuur gericht op de toekomst, naar 
binnenn gekeerd en publiciteitsschuw. Dat is mede in reactie op de negatieve ervaringen uit de 
beginjarenn (zie paragraaf 5.3.2). 

Inn de tweede fase van het overheidsmonopolie breidt de NSECN het aantal casinoves-
tigingenn uit van drie tot acht, breidt zij het spelaanbod uit met speelautomaten en versterkt zij 

Zandvoortt de vorm aanneemt van een circustent en van vlaggen. 
21.. Automatenmagazine, oktober 1993. 
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dee beveiliging met videobewaking. Deze ontwikkeling gaat samen met een verschuiving in de 
externee legitimering: het vermeende toeristische belang maakt plaats voor de concurrentie met 
dee illegaliteit. Dit betekent een ontkoppeling van het casino van de toeristische context. Anders 
dann de wetgever en de NSECN ten tijde van de legalisering in 1974 aannamen, blijkt het casi-
noo nauwelijks enig vermenigvuldigingseffect voor het toerisme te hebben.22 De bezoekers ko-
menn hoofdzakelijk uit de regio en geven weinig extra geld uit in de nabijheid van het casino. De 
betekeniss van het casino voor het vermaak staat op zich zelf. 

Bijj de beslissing in 1983 tot uitbreiding van het aantal casino's staat het argument van 
dee illegale markt voorop. Met de opkomst van het Golden Ten wint dit argument aan kracht.23 

Dee Raad voor de Casinospelen (RvC) adviseert de regering over de uitbreiding en de keuze 
vann vestigingsplaatsen. Deze raad voert naast het primaire argument van de illegaliteit nog als 
secundairee argumenten aan: het voorheen primaire argument van een toeristisch belang; de 
werkgelegenheidd van per vestiging 150 è 200 arbeidsplaatsen; en de bedrijfseconomische 
continuïteitt van de NSECN op de langere termijn.24 De laatst genoemde argumenten over het 
economischee belang zullen in de derde fase primair worden. In de tweede fase is het hoofdar-
gumentt nog de terugdringing van de illegaliteit door het scheppen van een legaal alternatief. 
Voorr het alibimodel is dit een kenmerkend reguleringsmotief. Dit motief staat tussen de wette-
lijkee aanvaarding en de economische uitbating in. Eerder kreeg het al een voorname plaats bij 
dee loterijen en totalisators. 

Inn de tweede fase anticipeert de NSECN al op een derde ontwikkelingsfase. De inmid-
delss omvangrijke onderneming is sterk gereguleerd en draagt vanaf 1989 onder de naam Hol-
landland Casino een uniforme huisstijl uit.25 Ook verkent ze de mogelijkheden tot een meer extra-
vertee en marktgerichte benadering.26 In deze situatie komt het risicomodel naar voren. In dat 
modell staan de opbrengsten voorop, vindt een pragmatische afweging van kosten en baten 
plaatss en is gokverslaving de voornaamste reden om de exploitatie te begrenzen. Het risico-
modell wordt op de casino's eerder van toepassing door de uitbreiding van Holland Casino dan 
doorr de gokverslaving. Dat is dus anders dan bij de speelautomaten. Verhoging van de op-
brengstenn en aandacht voor gokverslaving zijn echter twee kanten van dezelfde medaille. 

22.. Dit wijst een hierop gericht onderzoek in opdracht van de RvC uit: NRIT, De economische en toeristische bete-
keniskenis van de casino's in Nederland, Breda. 1981. 
23.. De Staatssecretaris van Justitie vraagt zich zelfs af of het gezien het criminele milieu van Amsterdam wel ver-
standigg is om daar een legaal casino te vestigen: 'Hoofdstad te onveilig voor casino', Het Parool, 19 september 1983. 
24.. RvC, Advies aan de Staatssecretarissen van Justitie en van Economische Zaken betreffende uitbreiding van het 
aantalaantal casinovestigingen van de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland, Den Haag, 18 
maartt 1983. 
25.. Aanvankelijk gebeurt dit onder de naam Holland Casino's. 
26.. Voor de algemene ontwikkeling van de NSECN baseer ik mij naast jaarverslagen op enkele interviews die ik met 
dee bedrijfteiding houdt in het kader van een rapport voor de Europese Commissie: S. Kingma, Th. Beckers, Kans-
spelbeleidinspelbeleidin Nederland, Casino's en Internationalisering, KUB, Tilburg, 1991. 
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Dee aandacht in het casinowezen verschuift van de vestiging en uitbreiding van de le-
galee casino's, en daarmee een sterke oriëntatie op de wet, naar de efficiëntie van de organisa-

jaar r aantal l 
vesti --

ginge n n 

bestedinge n n 

(bruto --
opbrengs t t 

inn miljoene n 
guldens ) ) 

bestedin g g 
per r 

bezoek k 

(guldens ) ) 

relatiev ee aandeel 
spelvorme n n 

(inclusie ff  tronc ) 

verdelin gg opbrengste n 

(miljoene nn guldens ) 

1985 5 142 2 122 2 

1995 5 10 0 665 5 153 3 

Frans-roulett e e 
Amerikaans-rou --
lett e e 
Blackjac k k 
Baccara t t 

Speelautomate n n 
Amerikaans --
roulett e e 
Frans-roulett e e 
Blackjac k k 
Puntoo Banco 
Overig ee spelen 
Horec a a 
Overig ee baten 

66% % 
18% % 

13% % 
3% % 

33% % 
24% % 

17% % 
11% % 
6% % 
2% % 
4% % 
3% % 

Economisch e e 
Zakenn (winst ) 
Kansspelbelas --
ting g 

Economisch e e 
Zakenn (winst ) 
Kansspelbelas --
ting g 
Speelautomate n n 
(BTW) ) 
Gemeentefond --
sen n 
salarisse n n 
bedrijfsvoerin g g 

10 0 

3 3 

122 2 

102 2 

34 4 

5 5 

253 3 

154 4 

Bron:: Samenstelling op basis van jaarverslagen. Naar Risico-analyse kansspelen (S. Kingma, 
1993). . 

TabelTabel 6.3: Groei Holland Casino 

tiee en de markt voor kansspelen. Dit betekent een verschuiving in de aandacht van de kwanti-
teitt en het spel product naar de kwaliteit en de spelersmarkt. Wel staat de wetgever in de jaren 
negentig,, om het spreidingspatroon van casino's over Nederland te vervolmaken, nog een 
verderee uitbreiding van Holland Casino met drie vestigingen toe. Bovendien mag er in het dou-
anegebiedd van de luchthaven Schiphol nog een klein casino (1995) komen.27 Het totale aantal 
legalee casino's komt zo uit op twaalf. Nieuwe aandachtspunten van Holland Casino die in de 
jarenn negentig gaan overheersen zijn de architectuur, de productiviteit, het personeelsbeleid, 
dee internationalisering, de productdifferentiatie, de reclamecampagnes en de gokverslaving.28 

Dezee aandachtspunten geven uitdrukking aan de pre-occupatie met de actualiteit, met de 
kwaliteitt van de casino's en met de spelersmarkt. In haar legitimering verlegt Holland Casino 
dee argumentatie gaandeweg van de illegaliteit naar het casino als één van de vele voorzienin-
genn in de economie van het plezier; de illegale casino's zullen in de eerste plaats door het OM 
bestredenn moeten worden. 

Dezee verschuiving in de legitimering komt pregnant naar voren in de keuze van de lo-
katiess voor nieuwe casino's, die in of nabij stedelijke uitgaanscentra gebouwd worden (zie deel 

27.. Raad voor de Casinospelen, Jaarverslag 1992, Den Haag, 1993. 
28.. Holland Casino, Integrale beleidsvisie van Holland Casino voor de Jaren negentig, Hoofddorp, 1990. 
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111,, met name de paragrafe n 7.6 en 8.5). Op deze manie r raakt het casin o in de derd e fase we-
dero mm verknoop t met een toeristisch-recreatiev e omgeving . Maar het casin o word t nu niet zo-
zeerr  gezien als een trekke r van toeriste n die de omgevin g tot bloe i zulle n brengen , zoals ten 
tijd ee van de legalisering . Het verban d met de omgevin g is eerder omgekeerd , de omgevin g 
word tt  gezien als een vruchtbar e voedingsbode m bestaand e uit te verlokke n recreante n en toe-
risten . . 

All  deze innovatie s maken deel uit van een dubbelzinnig e strategie . De vernieuwinge n 
zijnn niet alleen gerich t op het scheppe n van een levendig e en stijlvoll e omgevin g maar ook op 
hett  verhoge n van de omzetsnelhei d en het rendement . Dat geld t ook voo r de vernieuwin g van 
dee huisstij l (zie hoofdstu k 9). Twin-roulett e met een minimu m inle g van ƒ 2,50 ontwikkel t Hol -
landd Casin o bijvoorbeel d om een voordeli g alternatie f te behouden , terwij l een prijsverhogin g 
vann het Frans-roulett e word t doorgevoer d (van minimaa l ƒ 5,- naar ƒ 10,-). En aan Ameri -
kaans-roulett ee (minimaa l ƒ 5,-) geef t Hollan d Casin o de voorkeu r omda t dit minde r arbeidsin -
tensie ff  is . In de loo p van de tij d doet zich een vergaand e verschuivin g voo r van Frans-roulett e 
naarr  Amerikaans-roulett e en voora l naar de speelautomaten . In 1985 genereer t roulett e nog 
844 procen t van de casino-inkomsten , in 1995 is dit gedaal d tot 41 procent . De speelautomate n 
zijnn dan goed voo r 33 procen t van de inkomste n - Hollan d Casin o is daarme e een concurren t 
vann de particulier e amusementscentra . In 1993 noem t Hollan d Casin o het 'een grot e uitdagin g 
omm wege n te vinde n die de stagnati e op de legal e casinomark t doorbreken'. 29 Naast het speel -
publie kk wi l Hollan d Casin o zich meer op het uitgaanspublie k richte n en het entertainmen t en 
dee horec a uitbreiden. 30 Tabel  6.3 geef t schematisc h de expansi e van Hollan d Casin o weer , 
uitgedruk tt  in het aanta l vestigingen,  de consumentenbestedingen , de opbrengste n en de ver-
delin gg over speltypen . 

Alss  we de koste n in de beschouwin g betrekke n versterk t het beeld van een rende -
mentsverbetering .. In deze arbeidsintensiev e bedrijfsta k - Hollan d Casin o heef t in 1995 bijn a 
30000 medewerker s - bestaa n de koste n voo r tweederd e uit salarissen . Het belan g van roulet -
te,, dat zeer arbeidsintensie f is , neemt dan verde r af. De speelautomaten , waar de arbeidskos -
tenn relatie f laag zijn , en het punt o banco , met relatie f hog e inzette n (minimaa l 40 gulden) , ne-
menn dan in belan g toe . Houde n we bovendie n nog rekenin g met de tronc , de fooienpot , dan 
neemtt  het relatiev e belan g van roulett e nog verde r af. Want de opbrengste n van het roulett e 
bestaa nn in 1995 voo r bijn a eenderd e (!) uit troncopbrengste n - het spelresultaa t is 187 miljoe n 
gulde nn en dee tron c bedraag t 83 miljoe n (zie paragraa f 9.3.3). 

Dee belangrijkst e van de nieuw e accente n vat Hollan d Casin o ron d 1994 same n in een 
zogehete nn  Mission  Statement  enkel e bondig e uitsprake n over de doelstellin g van Hollan d Ca-
sin oo voo r de gaste n (iederee n is welko m en heef t plezier) , de medewerker s (iederee n is vrien -
delij kk  en bekwaam) , de samenlevin g (nieman d hoef t gokverslavin g te vrezen ) en de onderne -
min gg (is toekomst - en winstgericht). 31 Hollan d Casin o wi l de omschreve n norme n zo veel mo-
gelij kk  objectivere n en vertale n in periodie k te meten 'succe s indicatoren' . De nieuw e accente n 
kome nn overigen s minde r tot uitin g in het productieproce s en meer in de rapporte n en vergade -

29.. Hollan d Casino , Jaarverslag  1994, Hoofddorp , 1995,13. 
30.. Hollan d Casino , Jaarverslag  1993, Hoofddorp , 1994,27. 
31.. Hoflan d Casino , Jaarverslag  1994, Hoofddorp , 1995,11. Het Missio n Statemen t Kent Hollan d Casin o toe in het 
SociaalSociaal  Jaarverslag  1994. 
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ringenn hierover. Dit sluit aan bij een algemene tendens in de economie waarin de rationalise-
ringring van de productie wordt aangevuld met zogenaamde 'management informatie systemen'. 
Dezee systemen zijn bedoeld om de efficiëntie te verbeteren en subtiele en snelle aanpassin-
genn aan de markt mogetijk te maken. Deze innovaties werkt Holland Casino niet zelf uit. Dit 
wordtt uitbesteed aan specialistische dienstverlenende bedrijven. Holland Casino concentreert 
zichh op de kerntaken van het personeelsbeleid, het aanbod van kansspelen en de beveiliging. 
Dezee opzet brengt een grote macht en verantwoordelijkheid voor de directeuren met zich mee, 
diee de expertise inhuren. Deze opzet is mogelijk door de betrekkelijk grote financiële speel-
ruimtee van Holland Casino en doordat er op de markt specialistische diensten verkrijgbaar zijn, 
inn de sfeer van onderzoeks- en adviesbureaus of de verslavingszorg; naast de personeels-
kostenn van in totaal 253 miljoen gulden besteedt Holland Casino in 1995 nog 154 miljoen aan 
dee bedrijfsvoering (zie tabel 6.3). 

Dee bedrijfsvoering van Holland Casino is afhankelijk van geavanceerde technologie, 
externee deskundigheid en gemotiveerd personeel. De leiding van het casinowezen, bij Holland 
Casinoo én bij de RvC, gaat er zelfs prat op geen affiniteit met kansspelen te hebben; zij zijn de 
bestuurderss en managers van het vermaak - het hadden bij wijze van spreken ook hotels of 
pretparkenn kunnen zijn. Maar deze 'postmoderne' opzet van de onderneming is niet het resul-
taatt van een vooropgezet plan. Eerder is het een gevolg van de geïsoleerdee maar beschermde 
positiee van het overheidsmonopolie en van de internationaal gezien late opbloei van de Ne-
derlandsee casino's. Holland Casino profiteert in veel opzichten van een 'wet van de stimule-
rendee achterstand' en kan haar voordeel doen met ervaringen en ontwikkelingen elders. Ze 
krijgtt daarvoor ook alle middelen en ruimte en hoeft geen oude structuur af te breken om een 
nieuwee op te zetten. Dat Holland Casino erin slaagt om hoogwaardige casino's te ontwikkelen 
valtt af te leiden uit de internationale belangstelling voor advies en management van Holland 
Casino.. Met name Deense en Canadese casino's zijn geïnteresseerd. Overigens is het bij de 
adviseringg van buitenlandse casino's de vraag of in deze fase van de ontwikkeling de grenzen 
vann de wet niet te onduidelijk zijn dan wel te ver worden opgerekt. Deze onduidelijkheid valt 
voorr het casinowezen ook te signaleren bij de bestrijding van het Golden Ten, bij de uitbreiding 
vann het assortiment (speelautomaten, bingo, horeca), bij de toepassing van reclame of bij het 
verslaa vingsbeleid. 

Tegenoverr de politiek neemt Holland Casino bij de uitbreidingen een dubbelzinnige 
houdingg aan. Enerzijds ervaart Holland Casino de wettelijke voorschriften en het toezicht als 
eenn belemmering. Daarom probeert Holland Casino de grenzen te verleggen en de hande-
lingsvrijheidd te verruimen. J.C. Kroes, vanaf 1981 algemeen directeur, beaamt dit in 1995 bij 
zijnn afscheid.32 De directie verantwoordt de verruimingen steevast onder verwijzing naar de 
marktsituatie.. Anderzijds zoekt Holland Casino de bescherming van het wettelijk keurslijf. Dit 
waswas duidelijk het geval bij het verzet tegen de Golden Ten casino's (zie paragraaf 5.5.2). Be-
schermingg bij de wet zoekt Holland Casino ook wanneer de Europese Commissie zich in 1991 
afvraagtt of zij de overheidsmonopolies voor kansspelen niet moet doorbreken.33 De Europese 
Commissiee overweegt dit met het oog op de integratie van Europese markten in 1992. Zelf 
schreeff ik met het oog hierop in opdracht van Holland Casino een rapport over het Nederiand-

32.. Zie Intervie w met J.C. Kroes in Gaming  & Wagering  Business  (June 1,1995,44-47). 
33.. Europea n Committee , Gambling  in  the Single  Market:  A Study  of  the Cunent,  Legal  and  Maricef Situation, 
Luxembourg ,, 1991. 
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see casinowezen.34 Tegen de opheffing van het overheidsmonopolie voert Holland Casino als 
bezwarenn haar kansspelpolitieke opdrachten aan: het casinomonopolie is bedoeld om crimi-
nelee exploitanten te weren, om illegale casino's de wind uit de zeilen te nemen, om het particu-
lieree winsstreven op deze markt uit te sluiten, om een veilig en betrouwbaar spelaanbod te ga-
randerenn en om gokverslaving te beperken. 

Tochh tekent zich geleidelijk een verzelfstandiging van het casinowezen ten opzichte 
vann de overheid af. De opheffing in 1996 van de RvC geeft hier een aanwijzing voor. Welis-
waarr vervangt een algemeen College van Toezicht op de Kansspelen (CTK) de RvC, maar dit 
collegee oefent geen operationeel toezicht op Holland Casino uit, zoals de RvC geacht werd te 
doen.399 Het toezicht op de bedrijfsvoering en het ondernemingsbeleid berust bij het bestuur en 
bijj de instanties waar de opbrengsten naar toevloeien, de ministeries van EZ en van Financiën. 
Dezee situatie werkt de RvC zelf in de hand. De RvC richtte zich gedurende de jaren tachtig 
meerr op de overheid en de adviserende taak dan op de casinomarkt en de controlerende taak. 
Somss stelde de RvC zich zelfs op als behartiger van de belangen van de NSECN bij de over-
heid.. Daarbij profileerde de RvC zich als een soort schaduwdepartement voor het gehele 
kansspelbeleid.. Dit is onmiskenbaar bij de initiatieven die de RvC vanaf 1985 nam tot een 
evaluatiee van het kansspelbeleid, onder meer door opdracht te geven tot een inventariserend 
onderzoekk naar kansspelen en verslaving in Nederland.36 Deze initiatieven monden uit in het 
algemenee advies Kansspelbeleid: Normeren en tolereren (1988), waar het regeringsstandpunt 
KansspelenKansspelen in perspectief (1989) een reactie op is.37 In het verlengde van deze initiatieven 
richtenrichten de secretarissen van de RvC, B. Polders en P. Geertsen, een particulier onderzoeks-
bureauu voor kansspelen op, het NIKO. Dit geeft overigens aanleiding tot een zekere belangen-
verstrengeling,, bijvoorbeeld bij een rapport over het bingo dat volgens het NIKO ook in Neder-
landd commercieel geëxploiteerd zou kunnen worden. De secretarissen van de RvC schrijven 
ditt rapport in 1988 in opdracht van de VAN. Terzelfdertijd adviseert de RvC de regering in po-
sitievee zin over een mogelijke commercialisering van het bingo. 

Dee vervanging van de RvC door een algemeen adviesorgaan is niet uitsluitend het ge-
volgg van persoonlijke ambities op het bureau van de RvC. De crisis die het kansspelbeleid in 
dee jaren tachtig doormaakt is van belang (zie paragraaf 6.3). Door die crisis krijgt de RvC veel 
speelruimte,, net als overigens vele andere spelorganisaties. Toch had een tegenovergestelde, 
minderr beschermende en meer op het toezicht gerichte strategie midden jaren tachtig even-
zeerr voor de hand gelegen. De RvC hadd toen namelijk de mogelijkheid om zich te beperken tot 
dee casinospelen en zich meer op het toezicht en minder op het regeringsbeleid te richten. Men 
hadd eind jaren tachtig kunnen pleiten voor een legalisering van enkele Golden Ten-casino's, 
eenn beheerste concurrentie en een beter toezicht op de uitgaven, de bedrijfsvoering en de ver-

34.. S. Kingma , Th. Beckers , Gaming  Policies  in  the Netherlands,  Casino's  and Internationalization,  Tilbur g Universi -
ty,, 1991. Hollan d Casino laat daarnaas t een rappor t opstelle n door T.M. Schalken : Notitie  betreffende  de situatie  van 
dede kansspelmarkt  in  Nederland  en de positie  die  Holland  Casino daarbij  inneemt.  Vrij e Universitie t van Amsterdam , 
1991. . 
35.. Ministeri e van Justitie , Gelijke  kansen.  Eindrapport  van de commissie  coördinatie  en harmonisatie  kansspelbe-
leid,leid,  maart 1992,87-89. 
36.. Hermken s e.a. (1988). 
37.. RvC (1988) 18; 'Regeringsstandpun t kansspele n in perspectief . Tweede Kamer  der  Staten-Generaal,  1988-
1989,21.277,, nr.2,16 . 
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slavingszorgg bij Holland Casino. De RvC liet de oplossing van deze problematieken echter ge-
heell over aan het OM en aan Holland Casino zelf. Het is tekenend dat de voorzitter van de 
RvCC in de openbare jaarvergadering van 1993 zonder meer stelde dat de RVC de kostenbe-
heersingg bij Holland Casino niet tot haar verantwoordelijkheid rekent.38 

6.2.36.2.3 Instantloterij 
Inn de voorgaande paragrafen is aangegeven hoe het risicomodel van toepassing wordt op de 
reguleringg van de speelautomaten- en van de casinomarkt. Bij de speelautomaten gebeurt dit 
inn de eerste plaats door de associatie met gokverslaving en bij de casino's door de uitbreidin-
genn van Holland Casino. Maar het risicomodel wordt ook van toepassing op de loterijmarkt, 
zelfss nog voordat deze markt wordt uitgebreid en voordat er op deze markt sprake is van gok-
verslaving.. Het risicomodel komt hier in 1993 naar voren bij de opzet van een instantloterij 
doorr de SNS. Deze loterij wordt ook wel de krasloterij genoemd. Spelers maken de lotnum-
merss zichtbaar door een folie van het lot te krassen. 

Dee omzetten van de lotto- en totospelen van de SNS dalen tussen 1982 en 1990 met 
ongeveerr een kwart, van 241 miljoen tot 157 miljoen gulden.39 Daardoor dalen de afdrachten 
aann de begunstigden in de sportwereld van 77 naar 50 miljoen gulden. Omdat de omzetdaling 
financiëlefinanciële onzekerheid met zich meebrengt voor de sport dringt de Tweede Kamer in 1983 aan 
opp een evaluatie van de SNS. De regering schrijft de daling toe aan concurrentie van illegale 
stadslotto'ss en buitenlandse kansspelen en aan een veroudering van de weinig marktgerichte 
organisatiee van de SNS. Uiteindelijk leidt de evaluatie in 1990 tot een wetsvoorstel dat ruimte 
biedtt voor 'productvernieuwingen' en een 'herstructurering van de verkooporganisatie'. 

Hett is een 'aanzienlijke verruiming', beaamt de regering. De wetgever heft het maxi-
mumm van een half miljoen voor de hoofdprijs op, en de SNS mag eenjack-pot invoeren en ook 
dee frequentie van lottotrekkingen opvoeren van maximaal 60 tot 370 keer per jaar. Verder ver-
eenvoudigtt de wetgever de organisatie van de SNS. Zij doorbreekt het verkoopmonopolie van 
sportverenigingenn en staat voortaan on-line verbindingen tussen het centrale kantoor en de 
verkooppuntenn toe. De opvallendste vernieuwing is in 1993 de naar Amerikaans voorbeeld 
opgezettee lottovariant Lucky Ten. Bij dit spel is er iedere dag een trekking, behalve op de zon-
dagg als de SNS de wekelijkse trekking van de lotto houdt. 

Naastt deze vernieuwing verkent de SNS de mogelijkheid van een Instantloterij, zoals 
diee onder meer sinds 1981 ook in België bestaat. Ook de Staatsloterij heeft hier grote belang-
stellingg voor, zelfs al eerder dan de SNS. De Tweede Kamer spreekt in 1987 echter de voor-
keurr uit om de Instanttoterij aan de SNS te gunnen.40 De redenen daarvoor zijn de 'ernstige 
knelpunten'' in de financiering van de sport. Vervolgens bestaat er jarenlang onzekerheid over 
dee Instantloterij. Samen met de ALN richt de SNS in 1987 de Stichting de Nationale Instantlo-
terijj (NIL) op. Hoewel de Staatsloterij hier eveneens een plan voor uitwerkt besluit de regering 
beginn 1990 om het recht op de Instantloterij aan de NIL toe te kennen.41 Wel bepaalt de rege-

38.. RvC, Jaarverslag  1993, Den Haag, 1994, 31. De voorzitte r stel t dit in antwoor d op een vraag (de vragenstelle r 

wass Prof . B. van der Genugten) . 
39.. 'Memori e van toelichting . Wijzigin g van bepalinge n van de Wet op de Kansspele n betreffend e sportprijsvrage n 
enn de lotto' , Handelingen  Tweede Kamer,  1990-1991, wet 22.172, nr.3. 
40.. 'Moti e Worrel l C.S., uitgebreid e commissievergaderin g van 11 mei 1987.' Handelingen  Tweede Kamer,  1986-
1987,18.039.. nr.10. 
41.. 'Memori e van toelichting . Wijzigin g van de Wet op de Kansspele n in verban d met een instantloterij, , Handelingen 
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ringring in het wetsvoorstel uit 1991 dat de Staatsloterij ter compensatie 5 procent van de bruto-
opbrengstt uit de Instantloterij krijgt. 

Bijj de SNS dient het risicomodel zich reeds aan door het voornemen tot uitbreiding. 
Hoewell de regering de wetsvoorstellen krampachtig verantwoordt in termen van de WOK van 
19644 en het alibimodel toepast - in casu de bestemming van de opbrengst voor collectieve 
doelenn om het aanbod te beperken en de tegemoetkoming aan de vraag om illegale exploitatie 
tee vermijden - staan de concrete argumenten hiermee op gespannen voet. Dit wordt gaande-
wegg duidelijker. Zo merkt de Raad van State al direct op dat 'het scheppen van een meer soli-
dee basis voor de financiering van de sportsector en de sectoren cultuur, maatschappelijk wel-
zijnn en volksgezondheid' niet kan worden beschouwd als een uitwerking van de 'kanalisatiege-
dachte'' die aan de WOK van 1964 ten grondslag ligt.42 Met de term kanalisatie verwijzen wet-
geverss zelf naar kenmerken van het alibimodel (zie paragraaf 4.6). Verder vindt de Raad van 
Statee dat de regering expliciet aan moet geven waarom de uitbreiding verantwoord is gezien 
hett 'groeiend probleem van het verschijnsel gokverslaving'. De regering geeft in antwoord 
hieropp toe dat 'er zeker een grijs gebied is, waarbij niet op voorhand duidelijk is dat er aan de 
wijzee waarop aan een bepaald kansspel vorm wordt gegeven al dan niet potentiële gevaren 
zijnn verbonden'.43 Maar de regering stelt ook dat de voorgestelde uitbreiding 'geen risico's voor 
problematischh speekjedrag' brengt. Als belangrijkste argument hiervoor voert zij de maxime-
ringring van de speelfrequentie tot éénmaal per dag aan. Er zou bij de spelers geen neiging kun-
nenn ontstaan tot 'herhaald inzetten' en er zou ook geen 'opzwepend effect' kunnen ontstaan. 
Lottoo en toto zouden zich bovendien niet laten vergelijken met casinospelen en speelautoma-
ten.. Vanwege de eventuele gevaren belooft de regering echter wel dat het kraslot twee jaar na 
dee introductie zal worden geëvalueerd. De wetgever maakt de voortzetting van de vergunning 
vann die evaluatie afhankelijk. 

Dee invoering van de Instantloterij verantwoordt de regering eveneens met de traditio-
nelee uitgangspunten van het kansspelbelekJ.44 Toch is de directe drijfveer ook in dit geval uit-
sluitendd de fondsenwerving. En ook voor de krasloten sluit de regering het gevaar van exces-
sieff speekjedrag op voorhand uit. Wel erkent zij dat de Instantloterij kenmerken van 'snelle 
omzett spelen' heeft en tot de categorie 'riskante spelen' hoort. Op krasloten moet daarom, 
naarr analogie van alcohol en tabak, een waarschuwende tekst komen te staan: Voorkom gok-
verslaving,verslaving, speel met mate. De volksvertegenwoordiging drijft bij de instantloterij de politieke 
kritiekk op de uitbreiding van het kansspelbestel op de spits. Redenen voor deze kritiek zijn dat 
dee regering de krasloten tot de riskante spelen rekent en dat de SNS reeds is uitgebreid en 
ookk dat de onrust over gokverslaving verder toeneemt. De kritiek komt in november 1992 naar 
vorenn bij de behandeling in de Tweede Kamer, die het verslavingsgevaar tot het centrale the-
maa maakt. De kritiek komt nog sterker naar voren in november 1993 in de Eerste Kamer, die 
hett wetsvoorstel voor de Instantloterij zelfs dreigt te verwerpen. 

TweedeTweede  Kamer,  1990-1991, wet 22.269. 
42.. Raad van State, 'Advie s wijzigin g van de Wet op de Kansspele n betreffend e sportprijsvrage n en de lotto' , Han-
delingendelingen  Tweede Kamer,  1990-1991, wet 22.172, B.. 2. 
43.. 'Memori e van toelichting . Wijzigin g van de Wet op de Kansspele n betreffend e sportprijsvrage n en de lotto' , Han-
delingendelingen  Tweede Kamer,  1990-1991, wet 22.172, nr.3,9 . 
44.. 'Memori e van toelichting.  Wijzigin g van de Wet op de Kansspele n betreffend e sportprijsvrage n en de lotto' , Han-
delingendelingen  Tweede Kamer,  1990-1991, wet 22.172. 
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Dee politiek 
Dee verschuiving in de politieke waardering voor kansspelen sedert de WOK van 1964 komt 
scherpp tot uiting in het standpunt van het GPV en in dat van D66. De idealistische Christelijke 
partijenn zijn altijd al tegen uitbreiding van kansspelen. Hun bezwaar is steeds dat de regering 
dee 'kanalisering' te ruim opvat. Door de nieuwe voorstellen tot uitbreiding vinden zij het begin-
sell van kanalisering echter niet langer meer 'geloofwaardig'. Met name de leider van het GPV, 
G.J.. Schutte, huldigt dit standpunt. Schutte noemt het spreken 'over meer of minder kanalise-
ren'' een 'gepasseerd station'/5 

D666 is de enige partij in het politieke machtscentrum die de Instantloterij afwijst. Op 
zichh zette D66 reeds bij de uitbreiding van de Sporttotalisator vraagtekens bij de onduidelijk-
heidd die volgens haar zou zijn ontstaan door de vermenging van het sportbeleid en het kans-
spelbeleid.. Niettemin ging D66 met de verruiming accoord. Maar bij het vraagstuk van de In-
stantloterijj concentreert D66 zich op 'de kern van de zaak': aan een op zichzelf 'legitieme be-
hoeftee aan financiële middelen' mag de regering niet voldoen met een 'riskant kansspel'.46 D66 
noemtt de onzuivere argumentatie voor de Instantloterij 'hypocriet'. De verantwoordelijke 
Staatssecretariss noemt het standpunt van D66 'emotioneel*. D66 meet het wetsvoorstel impli-
ciett af aan een risicomodel, op grond waarvan de alibi's en belangenafwegingen van de voor-
standerss misleidend en misplaatst te noemen zijn. 

Inn de Eerste Kamer nemen een jaar later de regeringspartijen CDA en PvdA het per-
spectieff van D66 zelfs over. Alleen de WD, die al in de Tweede Kamer stelde dat de regering 
dee Instantloterij ten onrechte tot een 'riskant spel' bestempelt, acht waarborgen tegen exploita-
tiefraudee afdoende. CDA en PvdA vinden in de Eerste Kamer dat het verslavingsrisico door-
slaggevendd moet zijn, al trekken zij voor de Instantloterij een andere conclusie dan D66. Zij 
wijzenn de Instantloterij niet af, omdat zij het verslavingsrisico minder groot achten dan D66. 

Dee perspectiefwisseling van CDA en PvdA valt niet alleen toe te schrijven aan de meer 
afstandelijkee blik die Eerste Kamerleden zouden hebben. Van betekenis is dat de Tweede 
Kamerr in 1992 het risico van verslaving door de Instantloterij expliciet onderkent. In het tus-
senliggendee jaar, in de loop van 1993, bereikt bovendien de onrust over gokverslaving bij 
speelautomatenn een hoogtepunt. De belanghebbenden bij de Instantloterij vragen zich hier-
doorr of de Eerste Kamer het wetsvoorstel wel zal aanvaarden. Het ministerie van WVC en de 
NILL is er daarom veel aan gelegen dat er een onderzoek komt dat 'een samenhangend beeld 
geeftt van de problematiek van gokverslaving'. De Staatssecretaris van Justitie had een derge-
lijkk onderzoek namelijk toegezegd aan de Tweede Kamer. Met name de PvdA drong hier op 
aan.477 Empirisch onderzoek is cruciaal voor het risicomodel, waarbij immers een afweging 
moett worden gemaakt van de kosten en baten en waarbij het beleid dus vaak afhankelijk 
wordtt van periodieke evaluaties en 'effect-metingen'. 

Draaitt het debat in de Tweede Kamer nog om de vraag óf gokverslaving voor de In-

45.. De heer Schutt e (GPV), "Wetsvoorste l Wijzigin g van de Wet op de kansspele n in verban d met het organisere n 
vann de instantloterij' , Handelingen  Tweede Kamer,  1992-1993, wet. 22.269.1712. 
46.. 'Wetsvoorste l Wijzigin g van de Wet op de kansspele n in verban d met het organisere n van de instantloterij' , Han-
delingendelingen  Tweede Kamer,  1992-1993, wet. 22.269,1725-1726. Zie Algemen e beschouwing . 

47.. Zijlstr a (PvdAV Staatssecretari s Kosto , 'Wetsvoorste l Wijzigin g van de Wet op de kansspele n in verban d met het 
organisere nn van de instantloterij' , Handelingen  Tweede Kamer,  1992-1993, wet. 22.269,1735/1737. 
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stantloterijj relevant zou kunnen zijn, in de Eerste Kamer luidt de kernvraag in hoeverre het ge-
vaarr van gokverslaving gevolgen voor de Instantloterij moet hebben. Het debat gaat groten-
deelss over twee rapporten die in opdracht van de NIL en het ministerie van WVC zijn gemaakt: 
eenn rapport van IPM BV met meningen van buitenlandse exploitanten en hulpverleners over 
Instantloterijenn in België, Duitsland en Denemarken; en het door mij opgestelde rapport Risico-
analyseanalyse kansspelen (1993), het verslag van een grootschalig onderzoek naar kansspelen en 
verslavingg in Nederland.46 

Dee wisseling van perspectief tussen de Tweede- en Eerste Kamer komt scherp naar 
vorenn in de beschaafde ruzie die de senatoren G.P. Hoefnagels (D66) en A. van Veldhuizen 
(PvdA)) over de Instantloterij en de rapporten maken.49 De oud-hoogleraar criminologie Hoefna-
gelss zet de toon met een vernietigend betoog. Hij wijst de onderzoeken af als 'dubieus' en 
vindtt ze bovendien niet relevant daar ze niet direct gaan over de Nederlandse Instantloterij, die 
immerss nog niet is ingevoerd. De rapporten zouden 'in allerijl in opdracht van de minister zijn 
gemaaktt om de stemming in de Eerste Kamer om te buigen'. Hoefnagels stelt hier het 'gezond 
verstand'' tegenover en maakt in een gedachtenexperiment zijn eigen risico-analyse. Hij verge-
lijktt de Instantloterij met speelautomaten en vermoedt dat vooral 'sociaal zwakkeren' en 'jeugd' 
kraslotenn zullen kopen. De kosten die kraslotverslaafden voor de hulpverlening en de politie 
mett zich meebrengen zullen het profijt van de Instantloterij teniet doen, waarschuwt Hoefna-
gels.. Hij verwijt de regeringspartijen PvdA en CDA om politieke redenen 'te willen winnen' en 
geenn 'echt debaf te voeren. Maar Hoefnagels verliest het debat omdat hij zijn pijlen richt op 
eenn inmiddels door de tegenpartij verlaten stelling. Want Van Veldhuizen maakt, evenals 
Hoefnagelss en in tegenstelling tot de PvdA in de Tweede Kamer, het belang van de Instantlo-
terijj evenzeer ondergeschikt aan 'het mogelijke verslavingsgevaar1. Voor de begunstigden van 
dee Instantloterij, die de dag voor het kamerdebat met een advertentie in het Algemeen Dag-
bladblad nog een klemmend beroep op de Eerste Kamer doen, heeft hij slechts één boodschap: 
'Geenn doel zo goed, dat het een loterij met ernstige verslavingsrisico's goed kan maken'. Maar 
Vann Veldhuizen laat zich, in tegenstelling tot Hoefnagels, door de rapporten overtuigen dat er 
'geenn ernstige risico's zijn'. Als dat wel zo was dan had daarvan in het buitenland volgens hem 
ietss moeten blijken en dan zou er een grotere verwantschap tussen krasloten en speelautoma-
tenn moeten zijn. 

Hett risicomodel dat de wetgever op de Sporttotalisator en de Instantloterij toepast, sluit 
nauww aan op dat voor de casino's en de speelautomaten. Daar worden economische motieven 
immerss ook doorslaggevend bij de uitbreiding van de markt. En ook daar neemt de wetgever 
gokverslavingg aanvankelijk nauwelijks serieus maar groeit dit eind jaren tachtig snel uit tot de 
voornaamstee zorg. Wel is het frappant dat de wetgever gokverslaving voor de Sporttotalisator 
enn de Instantloterij relevant acht, nog voordat er Lucky Ten of krasloten op de markt zijn. De 
vroegtijdigee aandacht voor gokverslaving bij deze loterijen lijkt met andere woorden voort te 

48.. IPM B.V., Oriënterend  onderzoek  naarde  wijze  waarop  instant-toterijen  in  enkele  landen  zijn  ingevoerd  en naar 
dede eventuele  problemen  die  zich  hierbij  hebben  voorgedaan.  Den Haag, 1993; S. Kingma , Risico-analyse  kansspe-
len.len.  Een onderzoek  naarde  aard en omvang  van gokverslaving  in  Nederland,  KU-Brabant , Tilburg , 1993. 
49.. Hoefnagels , Van Veldhuizen , 'Behandelin g wetsvoorste l Wijzigin g van de Wet op de Kansspele n in verban d met 
hett  organisere n van de instantloterij' , Handelingen  Barste  Kamer,  1993-1994, wet 22.269,11.462-11.478.. Een half 
jaarr  later , in jun i 1994, herhale n zij hun dispuu t in NRC-Handelsblad  (9 jun i 1994 en 16 jun i 1994) naar aanleidin g 
vann de spectaculair e reclame s en de krasrag e - het jaarquotu m aan kraslote n is al na enkel e maande n uitverkoch t 
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komenn uit het regime dat zich terzelfdertijd voor de speelautomaten en casino's aftekent. Dat 
gokverslavingg inderdaad een recente en nieuwe problematiek is, die met de wetgeving voor de 
sporttalisatorr interfereert, bevestigt de Staatssecretaris van Justitie als hij zich er in de Tweede 
Kamerr min of meer voor veronschuldigt dat bij het voorstel tot een Instantloterij niet aan gok-
verslavingg gedacht is: 

Inn het verleden stond de discussie vooral in het teken van bezorgdheid over de opbrengst van 
hett kansspel (...) Vandaag de dag gaat onze bezorgdheid meer uit naar de verslaving aan een 
kansspel.. Dat is in de tijd verschoven. Het is een omslag in het denken.50 

Beginn jaren negentig tekent zich een ordening af die meer tegemoet lijkt te komen aan de 
praktijkk van de markt dan aan het ideaal van de WOK van 1964. Met het risicomodel benade-
renn twee spelcategorieën elkaar, de actieve en de passieve. Aan de ene kant staan Lucky Ten 
enn de Instantloterij. Zij vormen een uitzondering op de in het algemeen als niet riskant beoor-
deeldee loterijen. Aan de andere kant staat het voorbehoud dat de wetgever vanwege gokver-
slavingg bij de speelautomaten en casino's maakt. Deze trajecten zijn complementair. Bij de In-
stantloterijj is de ondergrens van het risicomodel in het geding. Kan hier sprake van verslaving 
zijn?? Bij casino's en speelautomaten gaat het om de bovengrens. In welke mate is verslaving 
aanvaardbaar? ? 

6.33 Liberaliserin g 

Zoalss steeds in de geschiedenis loopt de wetgeving achter op de markt van kansspelen. Dit 
leidtt tot een legitimatiecrisis van het beleid. Die crisis is niet alleen van toepassing op de casi-
no's,, de speelautomaten en de Sporttotalisator maar op nagenoeg het hele veld van kansspe-
len.. In tegenspraak met de WOK lijkt bijvoorbeeld ook de overeenkomst die de Stichting Tota-
lisatorr Draf- en Rensport (STDR) in 1986 sluit met de Britse multinational Ladbroke over de 
exploitatiee van de paardensporttotalisator via onder meer wedwinkels. Evenzo lijken de oprich-
tingg van de Nationale Postcode Loterij (NPL) in 1989 en de verzelfstandiging van de Staatslo-
terijj in 1992 strijdig met de WOK te zijn. 

Dee verzelfstandiging van de kansspelsector heeft in iedere fase het ontstaan van nieu-
wee afhankelijkheden als keerzijde. In de fase van de vermarkting raakt de kansspelsector af-
hankelijkk van de economie. Dat gaat gepaard met het gevaar van verslaving, met de afhanke-
lijkheidd van een massapubliek, met concurrentie, met een toenemend gebruik van massame-
dia,, met een veelheid van gokgelegenheden en met een toenemend belang van (weten-
schappelijk)) onderzoek. Dit complex van afhankelijkheden ondermijnt de uitgangspunten en 
frustreertt de doelstellingen van de WOK. In de fase van de vermarkting verandert de door de 
WOKK veronderstelde marktsituatie op hoofdlijnen: a) De schaarste aan kansspelen wordt ver-
vangenn door overvloed; b) de bestemming van de opbrengsten wordt van een middel tot een 
doell van het kansspelbeleid; en c) bij de regulering wordt niet langer uitgegaan van de intrin-
siekee betekenis van kansspelen voor de spelers - gokken óf spelen? - maar van de extrinsieke 

50.. Staatssecretari s Kosto , 'Wetsvoorste l Wijzigin g van de Wet op de kansspele n in verban d met het organisere n 
vann de instantloterij' . Handelingen  Tweede Kamer,  1992-1993, wet. 22.269,1727. 
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gevolgenn - plezier óf verslaving?51 Deze drie tendenzen, en de ondermijnende werking voor 
hett alibimodel van de WOK, werk ik achtereenvolgens nader uit. Deze tendenzen leiden tot 
verwarringg en een legitimatiecrisis in het beleid. 

6.3.16.3.1 Overvloed 
Dee WOK van 1964 gaat uit van een beperkt aanbod. Dat impliceert een kunstmatige schaarste 
aann kansspelen. Liefhebbers kunnen zich daarom verheugen in iedere gokgelegenheid die er-
bijj komt. Voor de aanbieders betekent het een monopolie. De kunstmatige schaarste creëert 
tegelijkertijdd echter ruimte voor een illegaal aanbod. Daardoor ontstaat een zelflegitimerend 
mechanisme:: de wetgever verantwoordt de legalisering en liberalisering van kansspelen onder 
verwijzingg naar de illegale parallelmarkt. Deze schaarstepolitiek levert in de praktijk niet zozeer 
eenn beperkt aanbod alswel een vertraging van de groei op (zie hoofdstuk 5). Naarmate de 
wetgeverr de kloof tussen vraag en aanbod dicht, boet de illegaliteit als argument voor uitbrei-
dingg aan kracht in. 

Doorr de verruiming van het aanbod kunnen liefhebbers kieskeuriger worden en zich af 
gaann vragen in hoeverre zij van de beschikbare kansspelen gebruik willen maken. Monopolies 
vann de organisatoren worden in deze evolutie doorbroken. De exploitanten moeten serieus re-
keningg gaan houden met concurrenten en met het publiek dat zij voor hun spelproducten 
moetenn winnen. De overvloedssituatie stelt hierdoor nieuwe eisen aan zowel de spelers als de 
organisatoren.. Er wordt van hen een andere houding verwacht dan de houding waaraan zij, of 
dee voorgaande generatie, gewend waren. Voor de spelers komt 'bewust kiezen' in de plaats 
vann 'altijd meedoen'. Voor de organisatoren komt 'actief werven' in de plaats van 'vanzelf krij-
gen'. . 

Opp meerdere fronten ontstaat concurrentie tussen de aanbieders van kansspelen. Bij-
voorbeeldd na 1986 tussen de particuliere speelautomaten en de staatscasino's. Dat kwam 
eerderr in dit hoofdstuk al ter sprake (zie paragraaf 6.2). Op de markt van loterijen ontstaat 
concurrentiee tussen de SNS, de ALN, de Staatsloterij en de Postcodeloterij (NPL). Tot op ze-
keree hoogte gaat het bij deze loterijen om gescheiden deelmarkten. Zij dienen namelijk ver-
schillendee doelen en gebruiken verschillende verkoopkanalen: de sportverenigingen voor de 
SNS,, het bankwezen voor de ALN, de individuele collecteurs en kiosken voor de Staatsloterij 
enn de televisie voor de NPL. Deze deelmarkten gaan echter overlappen doordat de SNS uit-
breidt,, de Staatsloterij verzelfstandigt en de NPL aan de loterijmarkt wordt toegevoegd. 

Dee verzelfstandiging van de Staatsloterij vormt de grootste aanleiding tot concurrentie 
opp de loterijmarkt. Deze verzelfstandiging maakt deel uit van een algemeen privatiserings-
strevenn dat de wetgever bijvoorbeeld ook bij de PTT, het IJkwezen of de Nederlandse Spoor-
wegenn doorvoert. Dit streven interfereert bij de Staatsloterij met de kansspelpolitiek. De com-
missie-Vann Aardenne (1987), die de verzelfstandiging voorbereidt, stelt nog een fusie voor 
tussenn de Staatsloterij, de SNS en de ALN.52 Dat zou onderlinge concurrentie kunnen voorko-
men,, in het bijzonder concurrentie om de Instantloterij. De regering wijst het idee van een fusie 
echterr af. Dit idee gaat namelijk veel verder dan de bedoelingen van de Staatssecretaris van 

51.. Op deze ondermijning van de WOK wijs ik in een commentaar op de regeringsnota Kansspelen herijkt (1995): 
S.. Kingma, 'Overheid dient gokken een kans te geven', de Volkskrant, 1 november 1995. 
52.. Werkgroep Privatiseringsonderzoek Staatsloterij, Het lot in eigen handen, Den Haag, 1987. 
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Financiën,, die in de eerste plaatst streeft naar privatisering. Daarbij onderschat de Staatsse-
cretariss waarschijnlijk het probleem van concurrentie op de loterijmarkt. Daarnaast zijn ook de 
SNSS en de ALN tegen een fusie met de Staatsloterij, want zij verwachten gezamenlijk meer 
voordeell uit de Instantloterij te kunnen halen.53 Zij achten de verschillen met de Staatsloterij te 
groot,, en wijzen daartoe op het relatief hoge uitkeringspercentage van de Staatsloterij (68 te-
genoverr 47 procent) en op het verschil in de bestemming van de opbrengsten (de overheid te-
genoverr particuliere welzijnsinstellingen). Indien de Staatsloterij onder dezelfde voorwaarden 
alss de particuliere loterijen zou werken, dan zou de Staatsloterij wel eens minder succesvol 
kunnenn blijken te zijn. Samen richten de SNS en de ALN in 1987 daarom de NIL op. De 
Staatsloterijj wordt vervolgens in 1992 ondergebracht in een aparte stichting, de SENS (Stich-
tingg Exploitatie Nederlandse Staatsloterij). Deze verzelfstandigde organisatiestructuur van de 
Staatsloterijj wordt vergelijkbaar met die van Holland Casino, de ALN, de SNS en de NIL. De 
inhoudelijkee voorwaarden van de Staatsloterij blijven echter ongewijzigd, bijvoorbeeld de uitke-
ringspercentagesringspercentages of de bestemming van de opbrengsten. 

Dee verzelfstandiging versterkt een, nauwelijks onderkende, doelverschuiving bij de 
Staatsloterij.. Wat sinds het begin van de twintigste eeuw primair een reguleringsmiddel voor de 
kansspelpolitiekk was krijgt hoofdzakelijk als doel het genereren van opbrengsten voor het mi-
nisteriee van Financiën. Het eerste belang van de Staatsloterij wordt het financiële belang. Van-
daarr dat de Staatsloterij aanspraak op de Instantloterij maakt en net als de SNS een reorgani-
satiee en marktgerichte aanpak doorvoert. De SENS ontmantelt het stelsel van 'collectanten en 
collectrices'' en legt, net als de SNS, on-line verbindingen met verkooppunten aan. Ook claimt 
dee SENS in 1993 het recht om een dagelijkse trekking te mogen organiseren, net zoals de 
SNSS met Lucky Ten doet. Maar de regering staat deze dagelijkse trekking niet toe.54 De rege-
ringring neutraliseert de concurrentie tussen de SNS en de SENS door dit recht aan de SENS te 
ontzeggenn en de SENS, zoals eerder opgemerkt, een compensatie voor de Instantloterij te ge-
ven.. Deze bemoeienis staat op zichzelf genomen op gespannen voet met de gedachte van 
privatisering. . 

Dee komst van de NPL versterkt de concurrentie op de loterijmarkt. De NPL voegt een 
nieuwee en eigentijdse categorie van particuliere welzijnsinstellingen, voor mensenrechten, 
derdee wereld en milieu, aan de gevestigde goede doelen die delen in de opbrengsten van 
kansspelenn toe. Voorts gebruikt de NPL het verkoopkanaal van de massamedia. De NPL is 
zelfss bijna geheel afhankelijk van de moderne massamedia. Maar de SNS, de ALN en de 
SENSS maken ook steeds meer gebruik van de massamedia, omdat zij overschakelen op een 
marktgerichtee benadering. 

Dee massamedia zijn overigens niet alleen van belang voor advertenties maar vormen 
voorr de trekkingen ook een belangrijk onderdeel van de loterijen zelf. De uitzendingen kunnen 
beperktt blijven tot kale trekkingen zoals bij Lucky Ten of zoals eerder al bij de wekelijkse trek-
kingg van de Lotto, die twee decennia lang kleeft aan het zondagse programma Studio Sport. 
Dezee trekkingen zijn aan te kleden met praat- en spelshows en met aandacht voor de uitrei-
kingg van prijzen of de bestemming van opbrengsten. De SNS experimenteert met het spelpro-
grammaa Telebingo reeds in 1983 enige tijd met zo'n uitgebreide trekking.55 Maar de NPL legt 

53.. ALN/SUFA, Het lot in eigen handen houden, Den Haag, 1988. 
54.. Algemeen Dagblad, 30 oktober 1993. 
55.. Telebingo werd destijds uitgezonden door de AVRO en gepresenteerd door Mies Bouwman. 
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zichh in hoofdzaak toe op het wekelijkse televisieprogramma Hitbingo (1989) en maakt daar-
naastt intensief gebruik van kranten. Het programma Hitbingo balt vermaak, reclame en de lo-
terijj samen tot een krachtige verkoopformule. De Staatsloterij stelt hier de maandelijkse 
StaatsloterijshowStaatsloterijshow (1990) tegenover. In 1994 voegt de SNS gedurende enige tijd Lucky Lotto 
LiveLive aan deze televisieprogramma's toe. Later beperken de SNS en ook de ALN zich tot min-
derr kostbare en minderr omvattende televisieprogramma's. 

Dee opkomst en het succes van de NPL valt moeilijk los te zien van de indrukwekkende 
betekeniss van de televisie. De spectaculaire spelshows geven uitdrukking aan een soort virtu-
elee spelgemeenschap. De toevoeging van het showelement aan de trekking van de loterij valt 
tee vergelijken met de architectonische vernieuwing en de verlevendiging van de casino's en 
amusementscentra.. De verpakking, of liever gezegd het medium, krijgt op deze manier een 
zelfstandigee betekenis. Het succes van de NPL staat verder in verband met de toenemende 
concurrentiee tussen liefdadigheidsinstellingen onderling.56 Van belang is zeker ook de com-
mercialiseringg van het omroepbestel, die de exploitatie van deze loterijformule vergemakkelijkt: 
particulieree mediaproducenten maken de spelshows, met name Joop van den Ende en John 
dee Mol; de particuliere omroepen RTL, Veronica en SBS6 zenden ze uit. De doorbreking van 
hett publieke bestel voor de kansspelen, die vrijwel ongemerkt verloopt, gaat zo samen met de 
doorbrekingg van het publieke omroepbestel, die in hetzelfde tijdsgewricht plaatsvindt en waar-
overr de meningsverschillen wél hoog oplopen. In het loterijveld leidt de commercialisering 
'slechts'' tot enkele persoonlijke affaires rond de oprichters van de NPL en de directeur van de 
SENS,, die zich malicieus zouden verrijken.57 

56.. Zie Mediad , Chari-bammeter  1995, Rotterdam . 
57.. Zie S. Kingma , 'De morel e economi e van het gokken' , Kultuurieven,  februari  1993, 78-82. Bij de NPL ontstaa t in 
19922 een affair e over de belonin g van de oprichter s (de Volkskrant,  27 jun i 1992; 4 jul i 1992). Naar aanleidin g van 
dezee affair e onderzoek t W. Etty , die interimmanage r wordt , de organisatiestructuu r van de NPL. In 1995 moet de di -
recteu rr  van de SENS het veld ruime n na negatiev e publicitei t over een overdadig e levensstij l en belangenverstren -
gelin gg bij de bouw van een prestigieu s hoofdkantoor . Na een hiero p gerich t onderzoe k stap t vrijwe l de voltallig e Raad 
vann Commissarisse n van de SENS op (de Volkskrant,  20 maart 1995) (Vgl. : de Volkskrant,  29 oktobe r 1994; NRC 
Handelsblad,Handelsblad,  14 januar i 1995). 
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brutoo totale percen- percen-
opbrengstt inleg tage tage 

voorr de voor de 
19855 1995 kosten prijzen 

1995 5 

begunstigden n afdracht t 

1995 5 

SNSS 92 224 432 29% 
++ NIL 

ALNN 80 98 138 11% 

SENSS 177 275 859 15% 

47%% Sport, cultuur, 
welzijnn en gezondheid. 

30%% Juliana Fonds. 
Bernhardd Fonds. 
Fondsenwervingsakties. . 

Katholiekee Noden. 
Oorlogslachtoffers. . 

68%% Ministerie van Financiën. 

85 5 

83 3 

165 5 

NPL L 2833 362 18% % 2 1 %% Stichting DOEN. 
Novib. . 
Natuurmonumenten. . 
Vluchtelingenwerk. . 
Artsenn zonder Grenzen. 
Wereldd Natuur Fonds. 
UNICEF. . 
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Totaall 349 880 1792 551 1 

Bron:: Samenstelling op basis van jaarverslagen. 
Naarr Risico-analyse kansspelen (S. Kingma, 1993). 

 Exclusief de Hippo Toto 

TabelTabel 6.4: Overzicht van de groei, vanaf 1985 tot en met 1995, van de loterijmarkt in mil-
joenenjoenen guldens. 

Doorr het succes van de NPL, en door de politieke weerstand tegen concurrentie tus-
senn de publieke kansspelen onderling, neemt de bereidheid tot samenwerking tussen de SNS 
enn de SENS toe. In 1996 leidt dit tot concrete fusieplannen, waar ook de ALN en een aantal 
fondsenwervendee instellingen bij betrokken zijn.58 De NPL bedient dan een aanzienlijk aandeel 
vann de loterijmarkt, afgemeten naar de inleg zo'n 20 procent. Afgemeten naar de opbrengst is 
dee NPL nog veel groter en neemt de NPL de leidende positie van de Staatsloterij over. Tussen 

58.. Gezamenlijk persbericht van het ministerie van Financiën, NOC/NSF, COF, SENS en SNS, Persbericht nr.96/86, 
Denn Haag, 23 mei 1996. Dit persbericht rept opmerkelijk genoeg met geen woord over concurrentie van bijvoorbeeld 
dee NPL. Gesteld wordt dat de fusie 'strategische voordelen' oplevert. Ook wordt gewezen op het belang voor het 'te-
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19855 tot en met 1995 groeien de gemeenschappelijke opbrengsten van de loterijen tot meer 
dann het dubbele. Tabel 6.4 geeft dit aan. In 1995 bedraagt de totale inleg bijna 1,8 miljard gul-
denn en dragen de loterijen meer dan een half miljard aan goede doelen af. 

Hiermeee heb ik wel de verhoudingen tussen de grote maar niet tussen alle loterijorga-
nisatiess geschetst. Met name ontbreken de sinds 1982 jaarlijks gehouden Grote Club Actie en 
dee Sponsorioterij die vanaf 1987 bestaat. Beide loterijen hadden over 1995 een omzet van 
rondd de twintig miljoen gulden.59 Dit onderstreept dat de groei tegelijk bestaat uit een variatie in 
dee breedte en een toename van het volume. Door de concurrentie wordt het overigens wel 
steedss moeilijker om met succes een nieuwe loterij te introduceren. 

Dee betrekkelijk geringe concurrentie op de kansspelmarkt tot in de jaren tachtig heeft 
eenzelfdee achtergrond als de illegale parallelmarkt. Beide verschijnselen spreken niet voor zich 
maarr houden verband met de kunstmatige schaarste op de markt in de context van het alibi-
model.. Heeft de wet in de eerste fase van verzelfstandiging nog tot doel om de markt te ver-
bieden,, en is het de bedoeling van de wetgever in de derde fase om een vrije markt te schep-
pen,, het alibimodel heeft in de tussenliggende fase een dubbelfunctie: de wet staat een be-
perkteperkte markt toe. 

Oppervlakkigg beschouwd lijkt het misschien dat we met een overvloedige kansspel-
marktt terugkeren naar de marktsituatie voorafgaande aan de introductie van het negentiende 
eeuwsee verbodsmodel, dat we daarmee af zouden kunnen doen als een historische vergis-
sing.. Maar dit zou een misvatting zijn, omdat er inmiddels een vergaand onderscheid bestaat 
tussenn de exploitatie, de wetgeving en de beoefening van kansspelen. Zoals ik eerder bear-
gumenteerdee werd de premoderne kansspelmarkt gereguleerd met het oog op de schade die 
hett spel aan de omgeving aan kon richten (zie paragraaf 4.3). Om dit te voorkomen verbood 
dee overheid een kansspel soms geheel. Bij de moderne wetgeving voor kansspelen staat de 
exploitatiee van het spel echter onder een permanent toezicht van de overheid, en wordt het 
gokkenn slechts beperkt om de markt te ordenen en de speler te beschermen tegen het eigen 
gedrag.. De verzelfstandiging gaat samen met een omkering in de verhouding tussen de markt 
enn de overheid. Was het in het verre verleden zo dat de overheid de markt min of meer op 
haarr beloop liet totdat het fout ging, nu is het veeleer zo dat de overheid de markt reguleert om 
tee voorkomen dat het fout gaat. 

6.3.26.3.2 Opbrengsten 
Dee oriëntatie op de markt en de toenemende concurrentie gaan samen met het vooropstellen 
vann de inkomsten uit kansspelen. Het goede doel raakt hieraan ondergeschikt en wordt tot een 
kansspelpolitiekk middel om de opbrengstengroei te legitimeren, zoals bij de Instantloterij die 
immerss hoofdzakelijk tot doel heeft om de noden van de sport te lenigen; niet de sport maakt 
hierr het kansspel mogelijk, maar het kansspel de sport. De met de kansspelen verbonden be-
langenorganisaties,, die het kansspel introduceren, komen steeds meer in dienst van de orga-
nisatiebelangenn van het kansspel te staan. 

Dee praktische erkenning van de opbrengst als hoofddoel van het beleid - die soms sa-
mengaatt met een ideologische ontkenning - komt duidelijk naar voren in de beschreven ge-

rugdringe nn van het buitenlands e en illegal e kansspelaanbod' . 
59.. Centraa l Burea u Fondsenwerving , Jaarverslag  1995, Amsterdam , 1996. 
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schiedenissenn van casino's en speelautomaten. Maar dit is evenzeer van toepassing op de 
totalisatorss en loterijen, en is daar des te meer opvallend door de verwijdering en omkering in 
dee verhoudingen tussen twee betrokken partijen: de spelonderneming en de 'goede doelen' 
ofwell de 'begunstigden'. 

Inn 1986 sluit de Stichting Totalisator Draf- en Rensport (STDR), met toestemming van 
dee ministeries van Landbouw en Visserij en van Justitie, een overeenkomst met de Britse mul-
tinationaltinational Ladbroke om in Nederland de Paardensporttotalisator te exploiteren. Deze overeen-
komstt staat op gespannen voet met de intenties van de WOK. De overeenkomst maakt parti-
culieree winst uit kansspelen mogelijk. En de toelating van wedwinkels vergroot ineens aanzien-
lijkk de mogelijkheid om buiten de renbanen te wedden; deze mogelijkheid is er weliswaar al 
vanaff 1981 maar blijft zeer beperkt tot het zogeheten Supertrio waar spelers bij postkantoren 
opp in kunnen zetten. De versoepeling dient uitsluitend om de noodleidende draf- en rensport te 
redden.. Waar de Paardensporttotalisator in 1948 tot doel heeft om tegemoet te komen aan 
eenn bestaande vraag, heeft de verruiming in 1986 tot doel om de belangstelling voor het wed-
denn te vergroten en de opbrengst te verhogen. Dit mislukt overigens, waarbij de belangente-
genstellingg tussen de spelonderneming en de begunstigde - die in het geval van een totalisator 
bovendienn spelbepalend is - duidelijk naar voren komt.60 

Ladbrokee gaat voortvarend te werk en opent in korte tijd 94 wedwinkels. De omzet zou 
tussenn 1986 en 1989 zijn verdubbeld van 80 tot 160 miljoen gulden, met een gegarandeerde 
opbrengstt van ruim twintig miljoen voor de STDR. Toch blijft dit succes ver achter bij de ver-
wachtingenn van Ladbroke en zijn de wedwinkels over het algemeen verliesgevend. Ladbroke 
schrijftt dit toe aan de belemmeringen die de Nederlandse overheid aan de exploitatie van 
kansspelenn oplegt - met name de kansspelbelasting - en aan de slechte organisatie van de 
draf-- en rensport, die onvoldoende in staat zou zijn om aantrekkelijke wedstrijden te organise-
ren.. Volgens de STDR schat Ladbroke de Nederlandse situatie verkeerd in en investeert deze 
ondernemingg te veel. In 1993 neemt de SENS de Paardensporttotalisator over, dan Hippo 
Totoo genoemd, waaronder een 40-tal resterende wedwinkels. Maar de Paardensporttotalisator 
blijftt verliesgevend en in 1994 geeft de SENS deze totalisator min of meer op, nadat de SNS 
dee introductie van het nieuwe spel Derby 8 met een rechtszaak verhindert.61 

Eenzelfdee doelverschuiving vindt plaats bij de loterij-organisaties. Voor de SENS 
merktee ik reeds op dat de verzelfstandiging de functie van de Staatsloterij als middel tot regule-
ringg van de loterijmarkt ondermijnt, al blijft de regering de SENS op beslissende momenten als 
reguleringsinstrumentt behandelen. En bij de uitbreiding van de Sporttotalisator, bij de Instant-
loterijj en bij de NPL vormen de spelopbrengsten onmiskenbaar het hoofdmotief, al stelt de 
wetgeverr hiermee bovendien weerstand te willen bieden aan illegale- en buitenlandse loterijen. 
Dee verhoging van de opbrengst voor collectieve en culturele doelen is in al deze gevallen geen 
gevolgg van de vraag naar kansspelen, eerder is het de bedoeling om de vraag naar kansspe-
lenn te stimuleren om de inkomsten te verhogen. De goede doelen, die voordien in de functie 
vann opbrengstenbestemming op de achtergrond bleven, krijgen steeds meer de functie van 

60.. Totalisator Ladbroke sluit zijn wedkantoren', de Volkskrant, 23 februari 1991; De Telegraaf, 2 maart 1991; NRC-
Handelsblad,Handelsblad, 24 september 1991. 
61.. 'Staatsloterij wil bij verlies hoger-beroepszaak af van contract met draf- en rensport', de Volkskrant, 
33 januari 1994. In 1997 kondigt de SENS aan de Hippo Toto te willen verkopen of te zullen ontmantelen {de Volks-
krant,krant, 24 juni 1997). 
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eenn marketinginstrument voor kansspelen, zoals ook de (hoofd)prijzen, de presentatie en de 
distributiekanalenn dat zijn. De begunstigde wordt een 'aandeelhouder1 die een nobele naam 
aann de loterij verbindt. De SNS onderscheidt zich in de concurrentie bijvoorbeeld ten opzichte 
vann de SENS door haar belang voor de sport te onderstrepen. En de NPL verweeft de goede 
doelenn met de gehele organisatie en presentatie van de loterij. In de omvorming van het goede 
doell tot een marketinginstrument valt tevens een versterking van de expressieve functie van 
loterijenn te ontwaren, voor zover de deelnemers zich meer laten verleiden door het goede doel 
alss uitdrukking van hun eigen goedheid dan als de nood van een ander die om leniging vraagt. 

Voorr de begunstigden betekent de toenemende concurrentie op de loterijmarkt en de 
symboliekk van het goede doel, dat zij een meer vrijblijvende houding tegenover de spelonder-
nemingg aan kunnen nemen. De onderlinge band spreekt niet langer vanzelf. Een welzijnsin-
stellingg kan in beginsel kiezen voor de meest biedende kansspelondernemer, en eenzelfde in-
stelling,, met een hoge ideële marktwaarde, kan een aandeel in meerdere kansspelen verwer-
ven.. Het Juliana Fonds (1948) deelt van oudsher bijvoorbeeld mee in de opbrengsten van de 
SNSS én van de ALN. De keerzijde is dat goede doelen die minder goed in de markt liggen 
minderr inkomsten uit kansspelen kunnen krijgen. Bestuurders van de gevestigde belangenor-
ganisaties,, die zich soms zeggen te generen voor de herkomst van de gelden, beseffen dat de 
toenemendee concurrentie een andere houding tegenover de kansspelen vergt. J.H. Meerdink, 
directeurr van het Prins Bernhard Cultuur Fonds, zegt hierover: 

[We]] zullen als ondernemers moeten gaan optreden (...) [We] hebben weliswaar maximalisering 
vann ons aandeel in de opbrengst als credo, maar hoe je op een echte loterij- of gokmarkt moet 
opererenn is niet ons primaire aandachtsveld.62 

Dee vraag die de verwijdering tussen de belanghebbende organisatie en de spelexploitant op-
roept,, is dat het er niet langer om gaat een passende bestemming voor de opbrengst te vin-
den,, maar dat bepaald moet worden wie, meer dan een ander, aanspraak op de opbrengsten 
vann kansspelen maakt. Dit is een legitieme vraag, die op grond van de kansspelpolitiek echter 
moeilijkk te beantwoorden valt. 

Hett is deze vraagstelling - de ongelijke behandeling van uiteenlopende goede doelen -
diee ten grondslag ligt aan de oprichting van de NPL. De rechtstreekse koppeling tussen kans-
spelenn en goede doelen, tot stand gebracht in de context van het alibimodel, leidt er toe dat de 
gevestigdee welzijnsinstellingen de toetreding van nieuwe kunnen verhinderen, en dat de er-
kenningg van de goede doelen van de NPL tegelijk een nieuwe loterij met zich meebrengt. 
Maar,, en daar gaat het mij hier om, een afwijzing van nieuwe doelen kan alleen problematisch 
zijnn wanneer (impliciet) de opbrengsten(politiek) en niet het kansspel(beleid) het uitgangspunt 
vormt.. Voor het kansspelbeleid is alleen de vraag of een beneficiënt legitiem is relevant, en 
niett de vraag welke instellingen in Nederland meer geld kunnen gebruiken. Met deze stelling 
suggereerr ik niet dat met het vooropstellen van de inkomsten de ideële motieven van spelex-
ploitantenn minder oprecht of minder waardevol zouden zijn, wel zijn deze motieven meer in 
dienstt van de loterij komen te staan. Deze motieven dienen minder om de loterijen te legitime-
renn en meer om deelnemers te werven en om loterijen ten opzichte van elkaar te markeren. 

62.. H. HoenevekJ, Bijleven en welzijn, Juliana Welzijns Fonds, 1995,49. 
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Zoalss ik voor de overvloedige marktsituatie heb opgemerkt lijkt het bij het primaat van 
dee opbrengsten misschien ook net alsof de kansspelpolitiek teruggrijpt op de eerste ontwikke-
lingsfase.. Daarin staat de opbrengst immers evenzeer centraal - denk aan de oprichting van 
dee Staatsloterij in de achttiende eeuw. Maar deze interpretatie zou een misvatting zijn, omdat 
hett verband tussen het kansspel en de bestemming van de opbrengst omgekeerd is. In het 
process van verzelfstandiging verschuift het accent geheel van de te lenigen nood naar het 
kansspel.. In de eerste fase van verzelfstandiging dient het goede doel hoofdzakelijk om de lo-
terijj te legitimeren, in de derde fase wordt het goede doel hoofdzakelijk van belang als be-
stemmingg voor de opbrengsten. In de tussenliggende overgangsfase van het alibimodel heeft 
hett goede doel een dubbelfunctie: het dient zowel ter legitimering van de loterij als ter be-
stemmingg van de baten. Is de loterij in het begin nog volkomen afhankelijk van het goede doel, 
meerr en meer wordt het goede doel afhankelijk van de loterij en gaat de loterij een verzelf-
standigdd bestaan leiden. 

6.3.36.3.3 Spelers 
Dee verschuiving van de aandacht van de betekenis van het spel naar de gevolgen voor de 
spelerss ondermijnt, samen met de toestand van overvloed en het primaat van de opbrengsten, 
hett regime van de WOK. Het belang van de speler is in de WOK ondergeschikt aan de (ver-
meende)) intrinsieke motivatie en de (illegale) exploitatie van het spel. In de WOK is de speler 

Deelname e 
bevolkingg 47,3 1,8 3,5 7,0 
12-755 jaar 

N=78400 loterij bingo casino automaat 
(n=3413)) (n=80) (n=111) (n=274) 

vrouw w 

leeftijdd 40+ 

klassee C/D 

motieff geld 

verslaving g 

51 1 

52 2 

45 5 

67 7 

0,06 6 

71 1 

52 2 

65 5 

19 9 

2,5 5 

47 7 

32 2 

32 2 

15 5 

1,3 3 

28 8 

15 5 

45 5 

33 3 

3.8 8 

Vermeldd is het percentage van de deelnemers dat aan het kenmerk voldoet. 
Bovenn de sociale klassen C en D staan de klassen A, B1 en B2. 
Naastt het motief van het 'geld' staan de motieven 'speelplezier", 'gezelligheid' en 'af-
leiding'. . 
Bron:: S. Kingma, Risico-analyse kansspelen, Universiteit van Tilburg/Ministerie van 
WVC,, 1993. 

TabelTabel  6.5: Verschillen, gemeten over 1993, tussen kansspelen onderling 
naarnaar enkele publiekskenmerken. 
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slechtss impliciet aanwezig, in de vorm van een veronderstelde - en soms betreurde - 'vraag' 
naarr of 'behoefte' aan kansspelen, gewoonlijk aangeduid als 'de menselijke speelzucht'. Wet-
geverss associëren specifieke kansspelen bovendien gemakshalve met een abstract en een-
vormigg publiek, het wedden met sportliefhebbers, casino's met elitaire toeristen, bingo met 
huisvrouwen,, gokkasten met volwassen mannen, flipperkasten met jeugd en de Staatsloterij 
mett de doorsnee burgerij. Zulke ongenuanceerde aannames vloeien niet zozeer voort uit on-
kundee of onverschilligheid alswel uit het feit dat spelers voor de WOK eenvoudigweg minder 
relevantt zijn. Dat verandert met de uitbreiding van kansspelen en met de opkomst van gokver-
slavingg als evaluatiemaatstaf. Het wordt politiek belangrijk meer te weten te komen over het 
speelgedrag,, in het bijzonder óf en in welke mate zich verslavingsverschijnselen bij wie en bij 
welkee kansspelen voordoen. 

Onderzoek,, speciaal de nationale enquête voor het rapport Risicoanalyse kansspelen 
(1993),, wijst in dit verband uit, zoals weergegeven in tabel 6.5, dat de hoofdcategorieën van 
kansspelenn zich afgemeten naar de publiekskenmerken op een geaggregeerd niveau nog dui-
delijkk van elkaar onderscheiden.63 Mannen van relatief jonge leeftijd overheersen de speelau-
tomatenmarkt,, vrouwen uit lagere klassen het bingo, de hoger opgeleiden bezoeken meer het 
casino,, en de loterijen, die verreweg het populairst zijn en waar het geldmotief overheerst, le-
verenn het beeld op van een dwarsdoorsnede uit de Nederlandse huishoudens. Gokverslaving 
staatt duidelijk in verband met de snelle en expressieve spelvormen, het meest met speelauto-
maten.94 4 

Vann belang is te beseffen dat tabel 6.5 relatieve verschillen toont en geen absolute 
verbandenn tussen categorieën spelers en spelsoorten legt. Het geldmotief kan bijvoorbeeld bij 
allee spelvormen voorop gesteld worden, en vrouwen nemen bijvoorbeeld deel aan alle spel-
vormenn (bij de ene spelvorm komen deze sociale kenmerken alleen meer voor dan bij de an-
dere).. Met het bekijken van de verschillen moeten we de ogen niet sluiten voor de overeen-
komsten.. Hoewel dit cijfermatig moeilijk valt aan te tonen is het waarschijnlijk dat sedert de ja-
renn zestig de verschillen tussen de deelmarkten kleiner en het publiek op de deelmarkten hete-
rogenerr geworden is. Tekenend is wat dit betreft dat de samenstelling van het bingo, een spel-
categoriee met een geringe graad van verzelfstandiging, relatief homogeen is terwijl de pu-
bliekssamenstellingg van het casino, met een hogere graad van verzelfstandiging, relatief hete-
rogeenn is. In ieder geval neemt met de marktgroei de concurrentie binnen en tussen de hoofd-
categorieënn toe. En ondernemers die naar marktgroei streven ervaren de associatie van hun 
spell met een beperkte sociale groepering daarvoor als een belemmering. Zij streven naar een 
publieksverbredingg door aan het spel meer algemene stijlkenmerken en variaties toe te voe-

63.. Kingm a (1993). Dit rappor t bevat onder meer het versla g van een schriftelijk e enquêt e met 7840 respondente n 
uitt  de bevolkin g van 12 tot 75 jaar . tedereen die in de eerste negen maande n van 1993 minsten s een keer aan een 
kansspe ll  meedeed word t gereken d tot de deelnemers . Verslavin g is in dit onderzoe k gemete n door te vragen of de 
responden tt  in zijn of haar direct e omgevin g een gokverslaafd e kent . Verdero p in dit hoofdstu k komt dit onderzoe k 
nogg uitgebrei d ter sprake . 

64.. Dit wil overigen s niet zeggen dat verstavin g zonder meer aan expressivitei t rnoe t worde n toegeschreven . Het kan 
evengoe dd zijn dat instrumentee l gedrag - dat getuig e tabel  6.5 i»i  speelautomate n ook relatie f veel lijk t voor te komen 
-- bij expressiev e speltype n eerder word t veroordeel d of aanleidin g geeft tot beheersingsproblemen . De manie r waar-
opp de in tabel  6.5 weergegeve n gokverslavin g is gemeten word t toegelich t in paragraa f 6.6.5. 
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gen.. Voor de deelnemers betekent dit een meer individuele oriëntatie en meer keuzemogelijk-
heden.. Zij kunnen een meer vrijblijvende houding jegens kansspeiondememingen aannemen. 
Iss het in de eerste fase van verzelfstandging, in besloten clubverband bijvoorbeeld, nog zo dat 
eenn enkele gokgelegenheid in dienst staat van een herkenbare groep, die gewoonlijk zelf bij-
draagtt aan de organisatie van het spel, gaandeweg worden gokgelegenheden meer zelfstan-
digg en komen ze in een meer gelijkwaardige verhouding tot de spelers te staan, totdat in be-
ginsell een ieder zich door het kansspel aangesproken zou kunnen voelen. In de tussenfase, 
waarr tabel 6.5 uitdrukking aan geeft, heeft het spel een dubbelfunctie. Het spel dient evenzeer 
dee speelbehoeften van een welomschreven sociale categorie, als dat spelers uit deze catego-
riee identiteit aan een zeker kansspel kunnen ontlenen. De keuze voor een bepaald speltype 
impliceertt in dezee situatie tegelijkertijd nog de identificatie met een sociaal kenmerk. 

Hett doorbreken van een ondubbelzinnige relatie tussen een spelvorm en een groepe-
ring,, ofwel de vorming van een massapubliek voor kansspelen, en vooral de politieke onder-
kenningg hiervan, roept een nieuwe vraag op. Het gaat er niet langer om te voorzien in een im-
plicietee en vanzelfsprekende behoefte aan kansspelen. De kwestie is: welk kansspel mag 
voorzienn in welke behoefte, hoe groot en van wie? Deze op zichzelf terechte vraag valt op 
grondd van de kansspelpolitiek net zo moeilijk te beantwoorden als de eerder gestelde vraag 
naarr de bestemming van de opbrengsten. Voor de beantwoording moet men zich verdiepen in 
dee leefsituatie van sociale groeperingen, en dat is meer een aangelegenheid voor de inko-
mens-- of de welzijnspolitiek dan voor de kansspelpolitiek. De vraag naar de ongelijke behan-
delingg van groeperingen komt scherp naar voren bij de kansspelautomaten. De associatie tus-
senn deze automaten en de jeugd in snackbars leidt ertoe dat de afwijzing van het gokken bij 
dee jeugd, vanwege het verslavingsrisico, de verwijdering van automaten tot gevolg heeft (zie 
paragraaff 5.6). Een kansspel dat de wetgever eerder op grond van de illegale markt toestond, 
dringtt zij op grond van een gevaarlijke vraag van een bepaalde groepering dus weer terug. 
Maarr verslaving kan voor beleidsmakers pas problematisch zijn, en om deze omkering gaat 
hett mij, wanneer de vraag en niet het aanbod voorop staat. Ik suggereer niet dat de overheid 
speelautomatenn ten onrechte vanwege gokverslaving terugdringt, ik merk slechts op dat het 
speelautomatenbeleidd meer afhankelijk is geworden van de vraag, en dat dit op gespannen 
voett met de ratio van de WOK staat. 

Nett als bij de overvloedige marktsituatie en bij de goede doelen zou het een misvatting 
zijnn hier te menen dat de verlegging van het accent van het spelaanbod naar de speelbehoefte 
opp een terugslag wijst. Integendeel, vroeger ging het, bijvoorbeeld bij de negentiende eeuwse 
kritiekk op de Staatsloterij, om de minimale tegemoetkoming aan een als onwenselijk bestem-
peldee behoefte, terwijl nu het stellen van een maximum aan een legitieme vraag naar kans-
spelenn in het geding is. Het verband tussen het spel en de speelbehoefte is in het proces van 
verzelfstandigingg omgekeerd. Diende in de premoderne tijd het spel om aan die behoefte te-
gemoett te komen, en was het spel dus afhankelijk van de speler, nu is het spel bepalend voor 
dee behoeften die de speler kan bevredigen en is de speler afhankelijk van het spelaanbod ge-
worden. . 

Dee preoccupatie met de effecten van kansspelen in het risicomodel betreft, zoals ge-
zegd,, niet slechts de verslavingseffecten maar ook de besproken concurrentieverhoudingen 
tussenn en de opbrengsten van spelorganisatoren. Voor al deze effecten neemt de noodzaak 
enn het belang van objectiverend onderzoek toe. Dit gaat evenzeer op voor ondernemers als 
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voorr beleidsmakers, en het geldt zelfs voor de spelers, bijvoorbeeld om te weten welk kans-
spell het aantrekkelijkst of minst gevaarlijk is; de Consumentenbond stelt in 1990 bijvoorbeeld 
eenn vergelijkend warenonderzoek in naar kansspelen in Nederland.65 De objectieve kennis 
overr kansspelen neemt op allerhande manieren toe en wordt preciezer. Deze verwetenschap-
pelijkingpelijking valt te begrijpen als een voorwaarde voor en als een signaal van de vermarkting van 
kansspelen.. Het betekent onder meer dat politieke en bedrijfsmatige discussies over kans-
spelenn steeds meer in de taal van onderzoeksrapporten gevoerd worden, en dat iemand die 
onvoldoendee op de hoogte van deze rapporten is gemakkelijk van de discussie uitgesloten 
raakt. . 

6.3.46.3.4 Legitimatiecrisis 
Dee drie tendenzen van de marktgroei, het primaat van de opbrengsten en de problematisering 
vann de vraag naar kansspelen, leg ik op deze manieren uit als ondermijnend voor de WOK. 
Politicii of kansspelondernemers erkennen deze ondermijning lange tijd niet of in mindere mate. 
Zijj houden omwille van de gevestigde belangen, door het ontbreken van een alternatief inter-
pretatiekaderr en ook - vanwege de lage status van het onderwerp - door een geringe belang-
stellingg en kennis, vast aan de alibiretoriek van de WOK. Wel klinken de argumenten steeds 
minderr overtuigend. Bij enkelvoudige besluiten uiten meer betrokkenen vaker hun twijfels over 
dee beginselen van de WOK. Daarom spreek ik niet slechts van meningsverschillen over het 
beleidd maar van een legitimatiecrisis van het beleid, die toeneemt met de achterstand van de 
wett op de markt. Men loopt in zekere zin tegen het risicomodel aan, terwijl men nog blijft den-
kenn in termen van het alibimodel. 

Dee crisis tekent zich in de jaren tachtig af bij de besluiten tot legalisering en liberalise-
ringring van kansspelen. Steevast besluit de wetgever hier zonder veel omhaal en in grote een-
stemmigheidd toe. Het alibimodel past de wetgever als vanzelfsprekend, bijna letterlijk onver-
antwoord,, toe. Vragen rijzen pas op als de gevolgen zich aftekenen, in de vorm van stijgende 
opbrengsten,, toenemende concurrentie, nieuwe en opvallende gokgelegenheden, spectaculai-
ree reclames en berichten over gokverslaving. Vraagtekens worden in eerste instantie niet zo-
zeerr gezet door de verantwoordelijke departementen, de regering of het parlement, alswel 
doorr (gedupeerde) belanghebbenden: plaatselijke overheden die zich met gokverslaving bij 
speelautomatenn geconfronteerd zien (zie paragraaf 5.6); de verslavingszorgverlenende instel-
lingen,, die in het tweede deel van dit hoofdstuk nog aan bod komen; of de Raad voor de Casi-
nospelenn (RvC). 

Dee RvC begeeft zich, zoals reeds eerder opgemerkt, in het beleidsvacuüm en doet de 
regeringg het advies Kansspelbeieid: normeren en tolereren (1988) aan de hand." Aanleiding 
zijnn de ongelijke behandeling van verschillende categorieën kansspelen, de gedoogstatus van 
hett Golden Ten en het gevaar van gokverslaving. Van een politieke evaluatie van het kans-
spelbeieidd is pas sprake als de regering in reactie op het advies van de RvC voor de Tweede 
Kamerr het Regeringsstandpunt kansspelen in perspectief (1989) formuleert.07 

65.. 'Kansspele n de gok waard? , De Consumentengektgids,  jul i 1990. De Consumentenbon d is van menin g dat het 
uitkeringspercentag ee van loterije n verplich t in reclamefolder s en op loten vermel d zou moete n worden . 
66.. RvC (1988). 
67.. 'Regeringsstandpun t kansspele n in perspectie f (1988-1989). 
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Dee regering maakt met deze poging om het beleid aan te passen en opnieuw te ver-
antwoordenn de legitimatiecrisis eerder expliciet dan dat zij die oplost. Want zowel de RvC als 
dee regering beschouwen de anomaliën niet als ondermijnend voor de WOK, zij stellen deze 
veeleerr voor als het gevolg van een gebrekkige uitvoering en handhaving van de WOK. De 
marktsituatiee definieert de RvC overwegend als een gevolg van verwaarlozing en als een crisis 
inn de handhaving. Volgens de regering staan de uitgangspunten van de WOK van 1964 'nog 
steedss centraal'. Lichtvaardig stelt de regering dat het door de RvC voorgestelde 'tweesporen-
beleid',, namelijk van terughoudendheid met het oog op gokverslaving aan de ene kant en ver-
sterkingg van marktkrachten met het oog op de illegaliteit aan de andere, slechts 'ogenschijnlijk 
tegenstrijdig'' is. De regering wil meer dan voorheen rekening houden met gokverslaving, vindt 
datt de justitiële bestrijding van het illegale gokcircuit meer prioriteit moet krijgen en dat de sa-
menwerkingg tussen de departementen dient te verbeteren. 

Inn de Tweede Kamer onderschrijven de regeringspartijen PvdA en W D in grote lijnen 
hett door de regering geschetste perspectief.68 Het CDA zet als enige regeringspartij vraagte-
kenss bij de analyse van de regering. De woordvoerder van het CDA vraagt zich af of de In-
stantloterijj wel moet worden ingevoerd, of de toenemende concurrentie de beheersing van het 
aanbodd niet ondoenlijk maakt, en of het voortbestaan en de groei van illegale markten, terwijl 
hett aanbod reeds aanzienlijk is verruimd, niet veel meer in tegenspraak met de WOK is dan de 
regeringg doet voorkomen. Het CDA vindt de regering te aarzelend, dat deze met andere woor-
denn het alibimodel onvoldoende aanscherpt, en dringt met moties aan op concrete maatrege-
lenn tegen de illegaliteit, voor een betere coördinatie van het beleid en een betere zorg voor 
gokverslaafden.. Met name het GPV en D66 wijzen het regeringsstandpunt principieel af. Vol-
genss het GPV is de kanalisatie 'mislukt'; het GPV geeft de Tweede Kamer als alternatief de 
notaa Van kanaliseren naar saneren (1990) in overweging. Het GPV beargumenteert het failliet 
vann de kanalisatiegedachte en bepleit een structurele vermindering van de gelegenheid tot 
gokken.699 D66 noemt het regeringsstandpunt 'tweeslachtig' en 'onhelder1 en vindt dat de over-
heidd te weinig verantwoordelijkheid naar zich toetrekt. De regering zou aan gokverslaving een 
veell groter en aan de opbrengsten een veel kleiner gewicht toe moeten kennen. Evenals het 
CDAA kondigt D66 aan de Instantloterij kritisch te zullen beoordelen. 

Hett  Colleg e van Toezich t 
Dee regering is geen voorstander van de omvorming van de RvC tot een algemene Raad voor 
dee Kansspelen - een aanbeveling van de RvC zelf. Toch besluit zij hier onder druk van de 
Tweedee Kamer toe. De commissie-Haars (1992), die de mogelijkheden tot een betere coördi-
natiee en harmonisatie van het kansspelbeleid bestudeert, adviseert om een College van Toe-
zichtt op de Kansspelen (CTK) in te stellen.70 Dit CTK treedt in 1996 aan en moet de coördina-
tiee van het beleid bevorderen en de controle op kansspelen verbeteren. 

Hett coördinatieprobleem is niet nieuw en hangt samen met het feit dat bij de exploitatie 
vann kansspelen vijf departementen betrokken zijn, waarvan vier een financieel belang bij kans-

68.. Vaste Commissi e voor justitie , 'Behandelin g van het Regeringsstandpun t inzak e het Kansspelbeleid' , Uitgebreide 

CommissieCommissie  Vergadering  27,26 maart 1990. 
69.. Tweede-Kamerfracti e GPV, Overhelden  kansspel:  Van kanaliseren  naar  saneren,  's-Gravenhage , 1990. 

70.. Ministeri e van Justitie , Gelijke  kansen.  Eindrapport  van de commissie  coördinatie  en hanvonisatie  kansspelbe-

leid,leid,  Den Haag, 1992. 
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spelenn hebben. Formeel is er geen coördinerend bewindspersoon, al heeft de Staatssecretaris 
vann Justitie in de praktijk een coördinerende rol. Eerder, eind jaren zeventig, is het vraagstuk 
vann de coördinatie van het beleid voor kansspelen bestudeerd. Toen is de mogelijkheid over-
wogenn en verworpen om een gemeenschappelijk beheersorgaan voor de kansspelen op te 
richtenn en één verantwoordelijke minister aan te wijzen. Een dergelijke beleidsbepalende func-
tiee wijst ook de commissie-Haars af. Voor het CTK betekent dit een adviesfunctie en geen co-
ordinerendee bevoegdheid. 

Hett controleprobleem is wel nieuw en hangt samen met de problematiek van concur-
rentie,, aanhoudende illegaliteit en gokverslaving. Maar ook hiervoor krijgt het CTK nauwelijks 
bevoegdheden.. Dit college kan slechts 'aanwijzingen geven', uitsluitend aan de 'landelijke 
kansspelen'' en niet gericht op de bedrijfsvoering maar alleen voor zover zich vanuit 'maat-
schappelijkk oogpunt ongewenste situaties voordoen'. Wat ongewenste situaties zijn moet het 
CTKK zelf aanvoelen. Dit betekent voor het CTK eveneens magere mogelijkheden tot controle 
opp de spelondernemingen. Zo zijn de speelautomaten, waarvan men algemeen aanneemt dat 
diee tot de meest ongewenste situaties leiden, van toezicht door het CTK uitgesloten. En de 
mogelijkheidd van toezicht op Holland Casino vermindert aanmerkelijk, in vergelijking met de 
bevoegdhedenn die de RvC had. Wat de commissie-Haars een 'tussenoplossing' noemt krijgt 
hett aanzien van een schijnoplossing, althans voor zover het de bedoeling van de wetgever is 
omm de greep van de overheid op kansspelen te verstevigen. Eerder bevordert het CTK het 
omgekeerde,, een verdere verzelfstandiging van kansspelen ten opzichte van de politiek. De 
spelondernemingenn bepalen de eigen strategie en moeten zelf voor een adequaat toezicht 
zorgen.. In de praktijk krijgt het CTK een soort bufferfunctie tussen de spilorganisaties en de 
politiekk in. Politici kunnen verwijzen naar het CTK voor de controle op kansspelen, en de spel-
organisatorenn kunnen naar het CTK verwijzen ter verantwoording van hun bedrijfsvoering.71 

Dee politie k 
Dee werkelijke oplossing moet van de politiek komen. Deze buigt zich, zoals in het voorgaande 
beschreven,, in 1992 en 1993 over de uitbreiding van de Sporttotalisator en de Instantloterij. 
Hett parlement, dat het kansspelbeleid steeds nadrukkelijker naar zich toetrekt, verheft gokver-
slavingg tot het centrale thema. Op de departementen ontplooien de ambtenaren terzelfdertijd 
initiatievenn om tot een aanscherping van het beleid te komen. Het ministerie van EZ komt met 
dee Notitie speelautomaten (1993), en de commissie-Nijpels (1994) formuleert in het verlengde 
hiervann strengere regels en normen voor speelautomaten (zie paragraaf 5.6.2). De voorstellen 
vann de commissie-Nijpels neemt de regering gedeeltelijk over, maar zij doorkruist die ook op 
hoofdpuntenn in de regeringsnota Kansspelen herijkt (1995), opgesteld door het ministerie van 
Justitie.. Als meest vergaande maatregel stelt de regering voor om kansspelautomaten volledig 

71.. In feit e functioneer t het CTK ook zo, ervaar ik bij mijn onderzoek . Want als ik bij Hollan d Casino informee r naar 
eenn rappor t over gokverslavin g uit 1995, een rappor t dat Hollan d Casin o publiekelij k aanhaal t om te bewezen dat het 
verslavingsbeiei dd van deze ondernemin g succesvo l is, verwijs t Hollan d Casin o mij door naar het CTK. Het CTK wil 
echte rr  niet dat iederee n dit rappor t kan inzien . Als ik enkele leden van de Tweede Kamer er vervolgen s op attendee r 
datt  het publie k op deze manie r niet kan weten in hoeverr e de concusie s van het rappor t terech t zijn , verwijze n zq mij 
doorr  naar het CTK (dat Hollan d Casino immer s controleert) . Zo word t de cirke l van informati e en toezicht  geslote n 
zonderr  dat de buitenwerel d er vat op kan krijgen . Zie voor het verslavingsbeiei d van Hollan d Casino verde r hoofdstu k 
9. . 
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uitt de droge horeca te bannen. Regering en parlement nemen zich dit reeds in februari 1994 
voorr bij de bespreking van de nota 'Kansspelen in balans' (1993), het concept van Kansspelen 
herijktherijkt (1995). Ondertussen is er in 1994 een kabinetswisseling. De Christen-democratische 
hegemonie,, die vanaf het begin van de twintigste eeuw geldt - ten tijde van de instelling van 
hett verbodsmodel - wordt doorbroken. Voor het eerst neemt het CDA niet deel aan de regering 
enn vormt D66, tegenstander van de belangenpolitiek achter het alibimodel, met de PvdA en de 
W DD een 'paarse' coalitieregering. 

Middenn 1996 onderschrijft De Tweede Kamer met enkele nuanceringen de nota Kans-
spelenspelen herijkt (1995).72 Weliswaar spitst de discussie zich toe op de speelautomaten (zie para-
graaff 5.6.2) maar die zijn niet het enige onderwerp van deze nota. Tegen de achtergrond van 
dee groei en uitbreiding van kansspelen, de onrust over gokverslaving en criminaliteit, de wer-
vendee reclames en spectaculaire spelshows, stelt de regering een bevriezing en zo nodig een 
terugdringingg van alle kansspelen voor. Dit voornemen slaat bijvoorbeeld ook op de te winnen 
(hoofd)prijzen,, de reclames en de televisieshows van loterijen. Net als in de eerdere nota 
KansspelenKansspelen in perspectief (1989) onderschrijft de regering in Kansspelen herijkt (1995) de 
grondslagenn van de WOK van 1964 - men wil terug naar de 'oorspronkelijke uitgangspunten'. 
Maarr de argumenten staan haaks op dit streven. De maatregelen komen neer op een beper-
kingg van het aanbod om gokverslaving, een ongewenste vraag, te weren (wat loodrecht staat 
opp het oorspronkelijke uitgangspunt van een beperkt aanbod om tegemoet te komen aan een 
vraagg naar het ongewenste). Tegelijkertijd stelt de regering een verbetering van de opsporing 
enn vervolging van illegale kansspelen in het vooruitzicht (wat haaks staat op de oorspronkelijke 
strategiee van een legaal aanbod om het illegale circuit de wind uit de zeilen te nemen). 

Flexibilitei t t 
Vann een andere orde dan de omschreven legitimatiecrisis is de problematische handhaving 
vann de WOK, die gedurende de jaren tachtig en negentig ontstaat doordat zich steeds weer 
nieuwee spelvarianten aandienen: Midden jaren tachtig de opkomst van het straatgokken Balle-
tjee Balletje;73 de Golden Ten-kwestie (zie paragraaf 5.5.2); de voortdurende populariteit van 
stadslotto's;; in 1995 de vestiging van een pokercasino te Amsterdam - de Concord Card Club; 
enn de rage in 1995 en 1996 rond de Piramidespelen van bijvoorbeeld het internationaal opere-
rendee Coin Liberté. Verder benutten kansspelondernemers nieuwe media, zoals het Internet of 
prijsvraagjess op de televisie, en blijven buitenlandse loterijen in Nederland actief.74 

Inn deze gevallen is onduidelijk, net als bij de premie-obligaties in de jaren twintig en bij 
hett Golden Ten in de jaren tachtig - en in de beginfasen van het bingo, de casino's of de 
speelautomatenn - in hoeverre de WOK van toepassing is, hoe justitie de wet moet handhaven 
enn wie daar verantwoordelijk voor is. Doorgaans worden deze problematische marktsitaties te-

72.. 'Debat naar aanleiding van een algemeen overleg inzake het kansspelbeleid,' Handelingen Tweede Kamer, 20 

junii 1996,6301-6310. 
73.. Zie M. de Vreede, 'Balletje-Balletje,' Vrij Nederland, 11 juli 1987. 
74.. In 1996 wordt de omzet van buitenlandse loterijen in Nederland geschat op rond de 110 miljoen gulden, zo'n 6 
procentt van de Nederlandse loterijmarkt: NSS/Marktonderzoek BV, Deelname aan buitenlandse kansspelen in Ne-
derland,derland, rapport in opdracht van het College van Toezicht op de Kansspelen, Den Haag, 1996; Zie voor de proble-
matiekk van het gokken via Internet en de electronische media: A. van 't Veer, 'Technologische ontwikkelingen in het 
kansspelaanbod:: een juridisch vacuüm?, in: A. van 't Veer en H. Moerland (red.), Kansspelen herijk, Gouda Quint, 
Deventer,, 1996,77-92. 



HETT RISICO 231 

ruggedrongenn met een aanscherping van de wettelijke voorschriften en de strafrechtelijke ver-
volging,, of door de nieuwe spelpraktijken in enige mate te gedogen. Het reguleringsprobleem 
wordtt in dit geval gesteld door gokexploitanten die de WOK ontkennen of ontwijken, wat vraagt 
omm een nieuwee normering. 

Dezee situatie verschilt sterk van de in dit hoofdstuk beschreven legitimatiecrisis, die 
ontstaatt door een interne ondermijning van de legale kansspelsector, wat vraagt om een nor-
matievee vernieuwing (zie figuur 5.4). In deze situatie is de legitimiteit van de wet in het geding 
enn wordt de bovengrens van wat wettelijk toelaatbaar is opgerekt (zoals bij de Sporttotalisator) 
dann wel ingekrompen (zoals bij de speelautomaten). Bij de totalisators en loterijen krijgt de 
WOK,, zoals ik heb laten zien, een creatieve en vrijzinnige uitleg, om toe te kunnen geven aan 
maatschappelijkk als legitiem ervaren spelexploitaties. Aan de bovengrens van de wet ontstaat 
opp deze manier flexibiliteit, waarbij het antwoord op de vraag in hoeverre de exploitatie nog 
aansluitt bij de beginselen van de WOK onduidelijk en onzeker is. Dit flexibele overgangsge-
biedd laat zich vergelijken met dat van de eerder besproken 'liminaliteit': het onzekere grensge-
biedd aan de onderkant van de wet, dus bij de vraag óf de exploitatie van kansspelen wettelijk 
well toegestaan moet worden (zie de hoofdstukken 2 en 5). Terwijl bij liminaliteit sprake is van 
eenn onduidelijke of onvolkomen regelgeving, die gedoogsituaties tot gevolg kan hebben, is er 
bijj flexibiliteit sprake van een grensverlegging binnen het legale bestel, die tot een vernieuwing 
vann de wet kan leiden. 

Hett onderscheid tussen het handhaven en het vernieuwen van de wet valt goed te illu-
strerenn met het verschil tussen de concurrentie van buitenlandse kansspelen, wat een pro-
bleemm voor de handhaving van de WOK met zich meebrengt, en een de WOK zelf ondermij-
nendee internationalisering van kansspelmarkten. Met een internationalisering houden Neder-
landsee kansspelorganisaties na de integratie van de Europese markten in 1992 meer rekening. 
Maarr een daadwerkelijke centralisering van het kansspeibeleid op Europees niveau sluit de 
Europesee Commissie eind 1992 vooralsnog uit.75 De lidstaten zijn hier unaniem op tegen, van-
wegee de nationale belangen en de ideologische gevoeligheid van kansspelen. Wel oefenen 
individuelee spelondememingen druk op spelmonopolies uit. Met name de Süddeutsche Klas-
senlotteriee daagt met een beroep op het vrije verkeer van personen en goederen de Britse re-
gering,, die Duitse loterijformulieren in beslag neemt, voor het Europese Hof van Justitie, overi-
genss zonder succes.76 

Dee onmogelijkheid van rechtstreekse concurrentie op een internationale markt, die het 
Europesee Hof van Justitie dus bevestigt, betekent niet dat er geen wederzijdse beïnvloeding 
enn afstemming is.77 Dat is ten eerste altijd mogelijk in het proces van onderlinge vergelijking, 
vann imitatie of juist distinctie, en door de handel in spelonderdelen. In de tweede plaats kan af-
stemmingg plaatsvinden in een proces van samenwerking of juist wedijver. De Nederlandse 
wetgeverr houdt bijvoorbeeld rekening met de marktsituatie in de grensstreken, om een vlucht 
vann spelers naar buitenlandse kansspelen tegen te gaan. 

75.. Ter voorbereidin g van dit standpun t inventariseer t de Europes e Commissi e de kansspelmarkte n van de lidstate n 
enn worde n hoorzittinge n gehouden . Zie Europea n Committe e (1991). 
76.. 'Schindter-arresf . Nederlandse  Jurisprudentie,  1995, nr.57. 
77.. Kingma , Becker s 1991. 
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Tott zover heb ik in dit hoofdstuk de toepassing van het risicomodel op verschillende spel-
marktenn besproken. In het algemeen gaat dit samen met een expansie van de markt en een 
flexibiliseringg van het beleid. Dit betekent niet alleen dat de vrijheden van spelorganisaties toe-
nemen,, maar ook dat zijzelf verantwoordelijk worden gesteld voor de maatschappelijke gevol-
genn van de exploitatie van kansspelen. Gokverslaving is een van de opmerkelijkste van die 
consequenties.. In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk analyseer ik de opkomst van dit be-
trekkelijkk nieuwe verschijnsel. 

6.44 Gokverslavin g 

Inn verschillende perioden en situaties, al naar gelang het speltype, de betrokken spelers, de 
ondernemerss of de omstandigheden, krijgen speelexcessen een wisselende betekenis. Deze 
excessenn kunnen met verschillende begrippen worden aangeduid: een gekte, een manie, een 
passie,, een koorts, een roes, onbeheerst, buitensporig of overmatig gedrag, een obsessie, een 
drift,, een lust of zucht, een uit de hand gelopen hobby of een verslaving. En gokverslaving kan, 
wanneerr daarvan in de politiek of anderszins sprake is, een wisselende inhoud en prioriteit 
krijgen.. Of gokverslaving wordt onderkend en wat daaronder precies wordt verstaan hangt van 
dee context af. Daarbij moeten we in het oog houden dat verslaving een waarderend begrip is. 
Ditt begrip geeft de maatschappelijke aanvaardbaarheid van, ofwel een norm voor, het speel-
gedragg aan. 

Bijj de waardering van het speelgedrag concurreert gokverslaving met alternatieve be-
grippen.. Zo ligt, om de verschillen met een hink-stap-sprong te duiden, in de context van het 
verbodsmodell het accent op de morele betekenis van het speelgedrag voor de totale leefge-
meenschap.. Er is sprake van moreel verwerpelijk gedrag. De overtreding van dogmatische 
leefregelss geldt als oorzaak voor het exces. In de context van het alibimodel verschuift het ac-
centt naar de sociale betekenis en vormen oneigenlijke spelopvattingen de verklaring. Er is 
sprakee van sociaal onverantwoord gedrag. Niet eerder dan in de context van het risicomodel 
ligtt het accent op de economische betekenis en levert een geestelijke afhankelijkheid van het 
spell de voornaamste verklaringsgrond op. Het opgeroepen angstbeeld bestaat in ieder geval 
uitt de inverse van de toelatingsgronden. In het risicomodel staan de kosten tegenover de ba-
tenn en de geestelijke pijn tegenover het speelplezier. De conflicten met derden, de rampspoed 
voorr gezinsleden of de ondermijning van de maatschappij komen op de tweede of derde 
plaats. . 

Watt ik in dit boek steeds benadruk geldt ook hier: de verschillende organisatiemodellen 
kunnenn tot op zekere hoogte gelijktijdig voorkomen en naast elkaar bestaan, wat een verschil 
uitmaaktt is dat ze met de verzelfstandiging afzonderlijk herkenbaar worden en dat de domi-
nantee posities kunnen wisselen. Verslaving begrepen als een geestelijke afhankelijkheid en 
niett als verwerpelijk of onverantwoordelijk gedrag, wordt pas met de opkomst van het risico-
modell serieus genomen en als oorzaak van gokschulden aangevoerd. Dan neemt overigens 
ookk de kans op een onterechte toepassing toe en dreigt een veralgemeniseerde toepassing 
vann dit begrip op alle vormen van normafwijkend speelgedrag. 

Indienn we gokverslaving zo opvatten als onderdeel van een specifiek overkoepelend 
organisatiemodell voor kansspelen, dan wordt ook de plotselinge doorbraak in de jaren tachtig 
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enn de overheersende rol van gokverslaving begrijpelijk. Want het is onwaarschijnlijk dat dit 
verschijnsell eerder niet bestond of onbekend was. Integendeel, ik geef in dit boek waar moge-
lijkk aan hoe en waar eerder in de geschiedenis en in het Nederlandse kansspelbeleid sprake is 
vann (symptomen van) gokverslaving. Te gemakkelijk is eveneens de gedachte dat het ver-
schijnsell er eerder al is maar pas opvalt met de uitbreiding en groei van kansspelen. Het is wel 
degelijkk eerder waargenomen, alleen anders uitgelegd of minder relevant gevonden. In zekere 
zinn analyseer ik de geschiedenis van kansspelen in het licht van het risicomodel. Tussen de 
verklaringenn van de onbekendheid en van de marktgroei in, stel ik een verklaring voor waarin 
aann het proces van betekenisgeving een zelfstandige kracht wordt toegekend.7* Dat wil zeg-
gen,, de uitvinding en toepassing van gokverslaving zelf kan de relatieve toename van gokver-
slavingg verklaren. Gokverslaving is van grotere betekenis omdat de betekenis van gokversla-
vingg is vergroot. Aldus bezien is ook de kennisarbeid en -strijd begrijpelijk die met de opkomst 
enn onderkenning van gokverslaving gepaard gaat. Om deze bewering te staven laat ik eerst 
zienn hoezeer berichten over gokexcessen verschillend uitgelegd kunnen worden en uiteenlo-
pendee consequenties kunnen hebben. 

Grenzenn aan de groe i 
Kansspelautomatenn zijn tot 1986 wettelijk verboden, niet omdat daarop te veel gespeeld zou 
wordenn maar omdat daarop een politiek taboe rust (zie paragraaf 5.3.3). Niettemin exploiteren 
ondernemerss kansspelautomaten al vroeg op een betekende schaal, waardoor tevens iets kan 
blijkenn van het gevaar van overmatig spelen. 

Zoo doet zich in oktober 1954 in Ridderkerk een affaire voor.79 Daar neemt de politie 
speelautomaten,, 'rammelkasten' genoemd, naar aanleiding van klachten in beslag. De klach-
tenn betreffen mensen, waaronder veel vertegenwoordigers, die 'bijna dagelijks' een bezoek 
aann Ridderkerk brengen om op de kasten te spelen. Zij zouden veel meer 'opmaken dan zij 
verdienden',, soms wel 600 gulden per week. In een gecoördineerde actie, ondernomen in 
overlegg met de Officier van Justitie te Rotterdam, valt de politie meerdere café's binnen. De 
politiee houdt spelers aan en neemt de kasten in beslag. De Maasbode haalt een speler aan die 
zegtt 'blij te zijn dat de kasten weggaan'. De speler weet 'aan de verleidingg geen weerstand' te 
kunnenn bieden. De verslaggever suggereert dat de 'vertegenwoordigers' met het geld van hun 
werkgeverr spelen, en dat 'goklustigen' aan 'vrienden en bekenden' doorgeven op welke plaat-
senn je in Nederland op gokautomaten kunt spelen. 

Inn dit voorbeeld veroordelen politie en justitie niet de speelautomaat in het algemeen en 
vormtt niet verslaving de grondslag voor de verwijdering. De rangschikking is omgekeerd: justi-
tiee veroordeelt deze speelautomaten omdat er te veel op wordt gespeeld en kan de kasten la-
tenn verwijderen omdat ze in het algemeen verboden zijn. Het speelexces vormt hier een op het 
intrinsiekee verbod aanvullend reguleringsmotief, dat pas in werking treedt als de automaten 

78.. In de literatuu r over kansspele nn is vaker gewezen op de bepalend e invloe d van een zienswijz e of een begrippen -
kader ,, met name door Otto Newman voor de benoemin g van kansspele n tot een 'maatschappelij k probleem ' en door 
Davidd Okjma n voor de herkennin g van 'gokverslaafden' . Zij verbinde n er echte r minde r vergaand e conclusie s aan. 
Zijj  wijzen eerder op vertekeninge n in de weergav e van de werkelijkhei d in terme n van 'overdrijving ' en Vooroorde -
len' .. (Zie D. OWman, Compulsiv e Gamblers , The Sociological  Review, Review,  1978,349-371; O. Newman , The ideolog y of 
socia ll  problems : gambling , a case study , Canadian  Sociological  and Antropotogical  Review,  1975, 541-550.) 
79.. De Maasbode,  9 oktobe r 1954. 
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enigszinss worden gedoogd. 
Ookk al vroeg bekend is dat buitensporinge uitgaven aan speelautomaten het gevolg 

kunnenn zijn van een grote psychische betrokkenheid bij het spel. Het weekblad Panorama 
brengtt dit in 1966 bijvoorbeeld naar voren.80 In een dramatische reportage over een gokker die 
regelmatigg zijn hele loon verspeelt en al elfduizend gulden aan schulden heeft, vraagt de ver-
slaggeverr zich verbaasd af hoe dat kan. De gokker legt uit: 'Je raakt in een soort bezeten 
droomtoestandd en je gaatje inzet opvoeren. Achter de tapkast hangt een soort telefoontje. Een 
schijff die met de kast in verbinding staat. De baas krijgt een tientje of 25 gulden en draait dat 
bedrag.. Zo gaat dat.' De term gokverslaving komt in de reportage niet voor, wel noemt de gok-
kerr hiervan symptomen als hij zijn spel aan de 'trekautomaat' afzet tegen de voetbaltoto: 

(...)) de toto enzo, dat is't echte spelen niet. Dat is meedoen zonder erbij te zijn. Maar zo'n kast... 
Alss je de knop in je hand hebt, en je ziet die lichten verspringen, en die rijen cijfers, en je komt 
dann lekker op winst te staan - dét is spelen. (...) Maar wat gebeurd? Je raakt zó gespannen. (...) 
Enn dan gaat 't weer mis. 

Dee ondernemers noemen dergelijke spelers wel 'brengers' en beschouwen hen als 'levensge-
vaarlijk':: 'Daar komen politiezaken van en dan worden de automaten in beslag genomen.' 

Maarr gokschulden worden lang niet altijd, en zeker niet als vanzelfsprekend, aan een 
individuelee verslaving toegeschreven. Een verwijzing naar de verderfelijke status van kans-
spelenn kan voldoende zijn. Dit blijkt in een verhaal uit 1965 in het dagblad De Gelderlander van 
eenn Nijmeegse mevrouw wier huishouden aan het gokken van haar echtgenoot ten onder 
gaat.811 Haar echtgenoot is een eenvoudige winkelbediende met wie zij eind jaren vijftig met 
success een zaak begint. Maar hij leeft boven zijn stand en sluit zich aan bij een voorname he-
rensociëteit.. De heren pokeren met aanzienlijke bedragen. Later begint hij ook te gokken op 
dee fruitautomaat die op een dag in de lunchroom tegenover de winkel verschijnt. Na een jaar of 
vijff heeft hij de auto, het woonhuis en de zaak verspeeld. De man raakt bovendien aan de 
drankk en gaat openlijk vreemd. Zijn echtgenote moet met een schoonmaakbaantje de kost 
verdienen.. Ze verzwakt en wordt ziekelijk. Uiteindelijk reageert zij het leed op hem af. In een 
ruziee gooit ze bleekwater over hem heen. 

Opmerkelijkk in dit verhaal is dat er geen enkel begrip is voor het spel en de ellende van 
dee speler. Het verhaal is het exposé van een onbegrepen noodlot en een veroordeling, en 
biedtt niet de voor de latere nog te omschrijven verslavingstheorie kenmerkende verklaringen, 
richtlijnenn en het uitzicht op redding. De oorzaak wordt volledig gezocht in het persoonlijke ka-
rakterr en het onverantwoordelijke gedrag van de man, die tijdens de oorlog al in de zwarte 
handell zat, er nu op-los-leeft en het goktaboe aan zijn laars lapt. Dit zegt ook de pastoor bij 
wiee de vrouw te rade gaat: 'U moet maar denken, die mensen willen op hun sterfbed nog wel 
eenss terecht komen'. 

Indienn het risico van gokverslaving wel wordt onderkend, houdt dit weer niet zonder 
meerr in dat het ook als een reguleringsmotief wordt aanvaard. Naar aanleiding van het wets-
voorstell in 1973 om casino's te legaliseren waarschuwt de Loosdrechtse Club, een besloten 
clubb van verslaafde spelers die elkaar controleren en op een beheerste manier proberen te 

80.. 'Een gokker is een eenzaam mens', Panorama, nr.15,1966. 
81.. De Gelderlander, 30 januari 1965. 
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spelen,, expliciet voor het gevaar van gokverslaving.62 Roulette zou gevaarlijk zijn 'door de mo-
gelijkheidd tot deelneming van minuut tot minuut van opening tot sluiting, de stimulerende wer-
kingg van medespelers en publiek en de prikkel om het verloren bedrag a la minute terug te 
willenn winnen met het risico van verdere verliezen'.83 Maar de initiatiefnemers van het wets-
voorstell gaan er vanuit dat 'de regulering uitwassen en misverstanden kan voorkomen', net als 
bijj de voetbaltotalisator waarvan ook onheil werd verwacht dat is uitgebleven.84 Zij voegen 
daaraann toe dat de NSECN heeft vernomen dat in de Oostenrijkse casino's beschermende 
maatregelenn voor spelers bestaan, en dat zich daar in de voorgaande 37 jaar 'nauwelijks of 
geenn moeilijkheden hebben voorgedaan'. Pas later, aan het eind van de jaren tachtig, erkent 
dee wetgever dat gokverslaving in de casino's een probleem kan zijn. 

Bijj de totstandkoming van de WOK van 1986, die de kansspelautomaten legaliseert, is 
gokverslavingg eveneens geen onbekend verschijnsel. Toch zien wetgevers hier geen gevaar 
in.. Desgevraagd merkt de regering op dat zich in 'incidentele gevallen' weliswaar 'excessen 
zoudenn kunnen voordoen', maar dat er naar haar 'indruk' op het 'totale gebruik van speelau-
tomatenn relatief weinig verslaafden zijn'.85 Wel zegt de verantwoordelijke bewindsman niet over 
'exactee gegevens' te beschikken, wat ook geldt voor het speelautomatenpubliek; jongeren 
zoudenn vooral op behendigheidsautomaten en ouderen op kansspelautomaten spelen. En 
hoewell het parlement en ook de VAN aandringen op een algemene leeftijdgrens van zestien 
jaar,, naar analogie van de Bioscoopwet en de Horecawet, stelt de wetgever deze grens alleen 
inn voor de speelhallen. Daarbuiten zou deze grens niet te handhaven zijn. Om soortgelijke re-
denenn wil de regering voor de toelating geen onderscheid maken tussen uiteenlopende hore-
cagelegenheden,, ledere gelegenheid die is aangesloten bij het Bedrijfsschap Horeca kan een 
vergunningg voor 'één of meer1 speelautomaten krijgen. 

Datt begin jaren tachtig de neiging bestaat om geen verband tussen speelautomaten en 
problemenn met verslaving en jeugdd te leggen, blijkt duidelijk uit het feit dat als een hoofdin-
specteurr van de Amsterdamse politie dit verband in 1981 wèl legt, dit verband vervolgens sterk 
wordtt gerelativeerd. 

Helaass is het zo dat er een heleboel jonge jongetjes, van zo'n 13, 14 jaar [de minimale leeftijd 
voorr halbezoek is in Amsterdam dan twaalf jaar (SK)], in automatenhallen rondhangen en zo 
naarr de knoppen gaan. We hebben ook de indruk dat misdrijven die zij plegen, vaak in verband 
staann met het gokken in die hallen (...) Sommigen vergokken wel voor zo'n honderd gulden per 
dag.86 6 

Dezee inspecteur vraagt aandacht voor een centrumproblematiek van zwerfjongeren, vandalis-

82.. Deze 'Loosdrechts e Club ' is op gerich t in 1967 en voer t vanaf dan een verbete n strij d met politi e en justitie . In 
19722 veroordeel t de Hoge Raad de oprichter , Cor Buijs , 'omda t er geen sprak e is van een beslote n gezelligheids -
vereniging ,, maar van een bedrijf , waar regelmati g en stelselmati g roulett e word t gespeeld' . Nadien word t de club , die 
bestaa tt  uit zo'n tachti g speler s van boven de 50 jaar, echte r in een iets gewijzigd e opzet weer voortgezet . Buij s om-
schrijf tt  de club als een 'echt e vriendenclub' . (De Telegraaf,  11 decembe r 1976). 
83.. Voorlopi g verslag . Wet op de kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  1971-1972, wet 11.549, nr.5,11 . 
84.. 'Memori e van antwoord . Wet op de kansspelen' , Handelingen  der  Staten-Generaal,  wet 11.549, nr.6, 3. . 
85.. 'Memori e van Antwoord . Herzienin g van de Wet op de kansspele n (speelautomaten)' , Handelingen  der  Staten-
Generaal,Generaal,  1981-1982, wet 16.481, nr.6,5 . 
86.. 'Jatte n en bietse n om te spelen . Jochie s verslaaf d aan bezoek gokhal' , Het Parool,  6 novembe r 1981. 
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me,, diefstal en prostitutie op en rond het Rembrandtsplein. Maar voor dit probleem, dat bondig 
hett probleem van 'jeugd in gokhallen' wordt genoemd, ziet de Amsterdamse wethouder van 
jeugdzakenn 'geen concrete beleidsoplossingen'.87 In reactie op deze kwestie komen welzijns-
werkerss en ouders in het wijkcentrum d'Oude Stadt met een 'alternatief gokhallenplan', dat uit-
groeitt tot een plan voor een 'niet-commercieel speel en ontmoetingscentrum', een plan dat 
landelijkk de aandacht trekt.88 Volgens de initiatiefnemers valt in de binnenstad 'voor de jeugd 
nietss te beleven'. Speelhallen noemt een verslaggever in een reportage in Intermediair, naar 
aanleidingg van dit plan, 'waarschijnlijk de geheimzinnigste plaatsen van Nederland'.89 Veel eer-
zamee burgers zouden 'een steelse blik in de gapende muil van de sombere holen werpen om 
dann snel door te lopen'. De onrust over gokhallen noemt de verslaggever ronduit overdreven: 
'Dee speelhal biedt een aardige doorsnee van mannelijk Nederland. Er heerst geen ziekelijke 
goksfeerr of agressie. De dagomzetten kunnen nooit hoog zijn'. Voor de Amsterdamse speel-
hallenn concluderen onderzoekers later, in een onderzoek uit 1985 naar de Rembrandtsplein-
jongerenn dat uit deze affaire voortkomt: dat het speelhalbezoek slechts een klein onderdeel 
vormtt in het gedrag van zwervende tieners; dat het percentage twaalf tot zestien jarigen in de 
speelhallenn gering is; dat een relatie tussen speelhalbezoek en criminaliteit in deze leeftijds-
groepp niet is geconstateerd; en dat speelhallen geen specifieke ontmoetingsplaats voor jeugd-
prostitutiee zijn.90 

Dezee berichten zouden alle kunnen worden aangehaald om te onderbouwen dat daar waar 
kansspelenn opduiken ook berichten over gokverslaving verschijnen, en dat verslaving welhaast 
onvermijdelijkk met het spel verbonden is. Het bekendste voorbeeld dat veelal op deze manier 
wordtt gebruikt is ongetwijfeld de roman De Speler (1866) en het gokken van de auteur Dosto-
jevski.. Vrijwel iedere studie naar kansspelen refereert aan deze geschiedenis als het klassieke 
voorbeeldd van gokverslaving. Maar eerder heb ik uitgelegd dat Dostojevski zijn speelgedrag en 
datt van zijn romanfiguur Ivanovitsj niet als een geestelijke verslaving beschouwt, wat met na-
mee Freud en in zijn voetspoor menig onderzoeker later wel doet (zie hoofdstuk 3). Onder ver-
wijzingg naar de sociale positie en magere inkomsten van de speler wil Dostojevski laten zien 
hoee schijnheilig de elitaire spelers zijn en hoe lichtvaardig zij het spel van gewone mensen 
veroordelen.. Net als het gewone volk zegt Dostojevski met het gokken geld te willen verdie-
nen. . 

Hoewell de meest uiteenlopende vormen van buitensporig speelgedrag tegenwoordig 
gemakshalvee worden aangeduid met gokverslaving, bestaat er een wezenlijk verschil tussen 
excessenn in de geest van Dostojevski, die samenhangen met een instrumentele betekenisge-
ving,, en een verslaving in de zin van Freud die tot uiting komt in een onbeheerste overgave 
aann het expressieve spel. Dit onderscheid is niet alleen van belang omdat dit een andere be-
handelingg van gokverslaafden impliceert. Dit onderscheid ligt ook ten grondslag aan het ver-
schill tussen de intrinsieke bezwaren die de wetgever in de context van het verbodsmodel te-

87.. 'Wethouder Van der Wall van Jeugdzaken: Voor jeugd in gokhallen "geen beleidsoplossing"', Het Parool, 
99 november 1981. 
88.. Het Parool, 20 april 1982; 13 oktober 1983; de Volkskrant, 18 mei 1982; Trouw, 23 januari 1982. 
89.. 'Het Atari-TijdpenY, Intermediair, 19 november 1982. 
90.. A. Daane en H. Groen, Veldonderzoek Rembrandtspieinjongeren, St. Handelingsonderzoek A'Dam-Noord, ja-
nuarii 1985. 
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genn kansspelen aanvoert en de extrinsieke grenzen van het risicomodel. 
Dee eerder besproken beperkende maatregelen tegen het kienen en bingo, de casino's 

enn de speelautomaten zijn ingegeven door de mogelijk instrumentele betekenisgeving aan 
kansspelen.. Dat is de achtergrond van het wettelijk verbod (zie paragraaf 5.3). Bij de vroege 
berichtenn over gokverslaving, die ik daar in deze paragraaf aan toevoeg, moet worden onder-
kendd dat verslaving niet het voornaamste argument is om (de deelname aan) het spel te be-
perkenn of te veroordelen. In de aangehaalde berichten hoeven we niet zonder meer een be-
vestigingg te lezen van het verslavingsgevaar. We kunnen deze berichten volstrekt anders in-
terpreteren.. Ten eerste valt uit het incidentele karakter van deze berichten af te leiden dat 
kansspelenn in zeer veel situaties kennelijk geen aanleiding tot excessen geven, en dat de wet-
geverr kansspelen in de praktijk ook vanuit andere gezichtspunten beperkt. Ten tweede zijn 
dezee berichten voor meerdere uitleg vatbaar. Ze hoeven niet te slaan op een geestelijke ver-
slavingg aan het speelplezier, wat we tegenwoordig misschien geneigd zijn om overhaast aan 
tee nemen. 

Hett is dus van belang om zorgvuldig te kijken naar de motieven voor marktbegrenzin-
gen,, zoals ik die in dit hoofdstuk ben nagegaan voor de speelautomaten, de casino's en de in-
stantloterij.. Daaruit blijkt hoezeer gokverslaving op deze markten tot een dominant regule-
ringsmotieff wordt. Maar voor een interpretatie van het risicomodel is het ook van belang om te 
kijkenn naar de gevolgen hiervan (zie figuur 1.1). In hoeverre is sprake van gokverslaving? En 
watt wordt hier precies onder verstaan en aan gedaan? Pas dan valt goed in te zien dat het ri-
sicomodell zich richt op de beheersing van het zuivere speelplezier. Van groter sociologisch 
belangg dan de eerste berichten over gokverslaving, is dan ook de algemene erkenning en toe-
passingg van gokverslaving aan het eind van de jaren tachtig als het belangrijkste argument om 
kansspelenn aan wettelijke grenzen te binden. 

6.55 Verwetenschappelijkin g 

Gokverslavingg is meer dan een waarderend begrip. Het is onderwerp van empirisch onderzoek 
enn van theorievorming. Er bestaat een uitgebreide wetenschappelijke literatuur over 
(gokverslaving.. De verwetenschappelijking gaat zover dat gesproken kan worden van een ge-
standaardiseerdee veldtheorie, die veel hulpverleners en geleerden min of meer onderschrijven. 
Dee veldtheorie kent een hoog abstractieniveau zodat gebruikers deze theorie soms met 
slechtss enkele begrippen aanduiden of het begrip gokverslaving met deze theorie vereenzelvi-
gen.. De veldtheorie van gokverslaving heeft een grote maatschappelijke relevantie, want het 
specifiekee begrip van gokverslaving uit deze theorie wordt in een vereenvoudigde vorm snel 
gemeengoed.. Na de bespreking van deze theorie in de eerstvolgende paragraaf ga ik voor 
Nederlandd na hoe het begrip van gokverslaving zich verspreid heeft en hoe en door wie de re-
levantiee van gokverslaving naar voren is gebracht. 

6.5.16.5.1 Veldtheorie 
inn de overheersende veldtheorie wordt gokverslaving voorgesteld als een proces van toene-
mendee afhankelijkheid dat kwalitatieve omslagen kent, waardoor zich, natuurlijk enigszins ar-
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bitrair,, drie fasen laten onderscheiden.81 In deze fasering zijn de fasen - van symboliek, regle-
menteringg en exploitatie - uit het door mij gehanteerde perspectief van verzelfstandiging te 
herkennenn (zie paragraaf 1.3). 

Opp een 'avontuurlijke fase', waarin de speler het spel leert kennen en er veel plezier 
aann beleeft, kan een 'verliezende fase' volgen, waarin de speler sterk bij het spel betrokken is 
enn moeite moet doen om het speelverlies te financieren, en om de betrokkenheid bij het spel 
voorr zichzelf en voor anderen te verantwoorden. In deze fase kunnen spelers in de gokval lo-
penn wanneer zij proberen het verlies goed te maken door opnieuw in te zetten. Zij maken 
schulden,, verbergen (gedeelten van) hun gedrag en beginnen soms te liegen en te stelen. De-
zee fase kan overgaan in een 'wanhopige fase', waarin het spel de speler volledig beheerst, er 
marginaliseringg en verloedering optreedt, spelers hun zelfrespect verliezen, agressief worden, 
lastt krijgen van onthoudingsverschijnselen en soms geen andere uitweg dan zelfmoord meer 
zien.. 'Vicieuze cirkels' versterken dit proces met mechanismen van gewenning of 'tolerantie' 
(eenn toenemende behoefte aan het spel), 'operante conditionering' (de variatie in beloningen), 
oneigenlijkee 'rationalisaties' voor het gedrag en 'neutralisaties' van de negatieve gevolgen, en 
doorr 'bijgeloof en 'illusies van beheersing' (vermeende voortekenen van winst, en het gehan-
teerdee speelsysteem). Gokverslaafden raken economisch en sociaal geïsoleerd, verwaarlozen 
hunn verplichtingen voor school, werk, familie en vrienden, ervaren geen keuzevrijheid meer, 
schamenn zich over hun spel en beleven er nauwelijks plezier aan. 

Dezee veldtheorie van gokverslaving is ontwikkeld in wisselwerking met de algemene 
verslavingstheorie.922 Kenmerkend voor deze specialistische theorie is de normatieve aanvaar-
dingg van het object van verafhankelijking. De verslavingstheorie onderkent dat de verslavende 
activiteitt maatschappelijk geaccepteerd is en het individu een prettig gevoel geeft. De versla-
vingstheoriee sluit daarmee beter aan op het economische risicomodel dan op het politieke ali-
bimodel,, waarin het speelobject nog ter discussie staat. Met de aanvaarding van het spel krijgt 
ookk de hulpverlening de voorkeur boven de bestraffing van de speler. Tevens gaat de versla-
vingstheoriee ervan uit dat in beginsel iedereen, ongeacht de persoonlijkheid of sociale afkomst, 
aann het gokken verslaafd kan raken. De verslaving wordt begrepen als de uitkomst van een 
situationeell bepaald leerproces. Het spel en de speelbehoefte worden van een verklarende tot 
eenn te verklaren variabele. Wel brengt de verslavingstheorie de toename van (de kans op) 
speelverslavingg gewoonlijk in verband met de toename van het aanbod aan kansspelen: hoe 
meerr kansspelen des te meer verslaving. Maar voor de verslaving zelf biedt het spelaanbod 
geenn verklaring. Onderkend wordt dat de grote meerderheid van spelers niet verslaafd raakt. 
Alss een algemeen syndroom staat verslaving bovendien betrekkelijk los van een specifieke 
stoff of activiteit. Een verslaving kan met allerlei objecten verbonden zijn (alcohol, tabak, mari-
huana,, heroine, medicijnen, voedsel, snoep, werk, autorijden, televisie kijken, sport, winkelen, 
liefde,, etcetera). De erkenning van gokverslaving sluit wat dit betreft aan bij een verschuiving in 

91.. Belangrijke onderzoeken waarin dit driefasenproces naar voren wordt gebracht zijn: J. Livingston, Compulsive 
Gamblers.Gamblers. Observations on Action and Abstinence, Harper & Row, 1974; H.R. Lesieur, The Chase. Career of the 
CompulsiveCompulsive Gambler, Schenkman Publishing, Cambridge MA, 1984. Goede besprekingen en samenvattingen van 
dee driefasentheorie geven: M. Dickerson, Compulsive Gamblers, Longman, London, 1984; H.R. Lesieur and 
R.LL Custer, 'Pathological Gambling: Roots, phases and treatment", Annals of the American Academy of Political and 
SocialSocial Sciences, 1984,146-156; J. Rosecrance, Gambling without Guilt, Brooks/Cole, Pacific Grove, 1988. 
92.. J.H. van Epen, Drugsverslaving en Alcoholisme, Elsevier medicareeks, 1983; S. Peele, The Meaning of Addicti-
on,on, Lexington Books, 1985. 
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dee verslavingstheorie. De aandacht verschuift van de opwekkende of remmende 'substantie' 
naarr de 'beleving' van de gebruiker.93 

Eenn verslaving kan zich dus niet manifesteren zonder een object dat voor de gebruiker 
grotee betekenis en grote gevolgen heeft. Dat het bij kansspelen, anders dan bijvoorbeeld bij 
videospelletjess of bij de televisie, om geld gaat en de gevolgen van een verslaving aan kans-
spelenn zich daardoor relatief snel aftekenen en ernstig kunnen zijn, maakt de relatief grote on-
rustt over gokverslaving begrijpelijk. Zoals steeds in de geschiedenis is het de inzet van het 
geld,geld, en de maatschappelijk centrale plaats hiervan, die het gokken verdacht en gevoelig voor 
reguleringg maakt. Maar anders dan eerder in de geschiedenis is het nu meer het individuele 
welzijnn en minder de publieke moraal of de samenlevingsorde waarin de bedreiging gezien 
wordt.. Het kansspel vormt in ieder geval de eerste voorwaarde wil er sprake van gokverslaving 
kunnenn zijn. Maar lang niet iedere speler raakt verslaafd. Zonder een speler die voor versla-
vingg vatbaar is, door innerlijke emoties of uiterlijke omstandigheden, kan gokverslaving zich 
niett voordoen. Van hieruit bezien zou het verslavingssyndroom in beginsel moeten worden 
begrepen,, niet door het subject óf door het object, maar in termen van een dialectiek tussen 
hett subject en het object van de verslaving. Deze dialectiek verschijnt als de problematiek van 
dee afstemming van de speelstijl op de leefwereld van de speler.94 Dit is een problematiek van 
dee materiële en symbolische verbindingen tussen de afzonderlijke elementen uit het dagelijks 
leven,, waardoor een betrekkelijk samenhangende en stabiele leefwijze ontstaat. David Old-
man,, een socioloog die onder de door hem in het begin van de jaren zeventig in Engeland ge-
observeerdee casinospelers moeilijk gokverslaafden kan ontdekken, refereert hieraan wanneer 
hijj voorstelt om gokverslaving te begrijpen als 'a consequence not of personality defect but of a 
defectivee relationship between a strategy of play on the one hand and a way of managing 
one'ss finances on the other".95 

Dee noodzaak van een actieve en doordachte afstemming neemt toe naarmate het 
kansspell zich in de samenleving verzelfstandigt. Dan immers is het kansspel bijna overal en 
altijdd en voor iedereen beschikbaar. De samenhang tussen de legitimiteit en de groei van 
kansspelenn aan de ene en de opkomst en erkenning van gokverslaving aan de andere kant, 
bestaatt hieruit dat de toelating van gokgelegenheden plaatsvindt onder de voorwaarde dat 
spelerss naar eigen inzicht en op basis van zelfregulering een gematigde speelstijl kunnen 
handhaven.. Gokverslaving kan dan worden opgevat als de antistructuur van de eis tot zelfre-
gulering.. Maar de dominante veldtheorie van gokverslaving maskeert deze samenhang, die 
voorr de sociale relevantie van een verslaving bepalend lijkt te zijn. Want de veldtheorie doet 
nett alsof het kansspel een onveranderlijke grootheid is. Maar voor een goed begrip is het juist 
belangrijkk te onderkennen dat de uitbreiding van kansspelen samengaat met een verandering 
inn de opvattingen over kansspelen en in de omstandigheden waaronder de spelers gokken. 

Dee veldtheorie van verslaving negeert met name de tegenstrijdigheid die ik eerder naar 
vorenn heb gebracht tussen Dostojevski, die zich het exces voorstelt als het gevolg van een 
onjuistee betekenisgeving aan het object, en Freud, die hetzelfde exces uitlegt als het gevolg 

93.. Zie met name Peele (1985); en M. Walker , 'The Medicalisatio n of gamblin g as an "addiction"* , in: J. McMille n 
(ed.),, Gambling  Cultures,  Routledge , Londo n and New York , 1996,223-242. 
94.. Deze problematie k van de afstemmin g werkt e ik eerder voor een tienta l bingospeelster s uit (Zie Kingm a 1986). 
95.. OkJman (1978) 369-370. 
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vann een gestoorde persoonlijkheid van het subject (zie hoofdstuk 3). Aan de veldtheorie ligt 
eenn compromis over deze tegenstrijdigheid ten grondslag, dat achter een vereenvoudigde en 
veralgemeniseerdee voorstelling van zaken verborgen blijft. De veldtheorie is helemaal niet 
sluitendd en ondubbelzinnig, en de overeenstemming over deze theorie is slechts schijn. Dit 
komtt naar voren in een nadere beschouwing van de theorievorming. Bij nader inzien blijkt dat 
dee veldtheorie een compromis behelst tussen twee hoofdstromingen in de studie van 
(gok)verslaving,, een 'medische' en een 'subculturele', die beide tweedimensionaal zijn. Deze 
perspectieven,, die zijn te herleiden tot de interpretaties van Dostojevski en Freud, laten zich 
slechtss verenigen in een driedimensionaal perspectief zoals verbeeld in figuur 6.1. 

Inn het medische perspectief, dat voortbouwt op de psycho-analytische benadering van 
gokverslaving,, verwijst het begrip verslaving naar een brede verzameling van 'gokproblemen'. 
Dezee objectiverende benadering is grotendeels afgeleid van mensen met ernstige gokproble-
menn of van mensen die daarvoor onder behandeling (geweest) zijn. Binnen deze stroming is 
dee psycho-analytische benadering van de zieke persoonlijkheid geleidelijk aan vervangen door 
diee van de 'psychische beheersing' van het 
gokken.866 Een bepaalde mate van verslaving 
biedtt een verklaring voor kwalijke persoonlij-
kee en sociale gevolgen van het gokken, tot 
uitingg komend in normafwijkend gedrag. Dit 
perspectieff heeft zodoende een sterk 
normatievee inslag. Kansspelen worden 
beschouwdd als een maatschappelijk 
aanvaardee recreatievorm, waarvan het 
overmatigee gebruik en de schadelijke 
gevolgenn moeten worden teruggedrongen. 
Hett speelplezier - de x-as uit figuur 6.1 - blijft 
buitenn beschouwing. Verslaving is een 
gradueel,, variabel en te behandelen 
verschijnsel.. In hoeverre en op welke manier 
houdenn de gesignaleerde problemen 
daadwerkelijkk verband met het gokken? Dat 
iss de belangrijkste vraag bij de diagnose. De behandeling is gericht op het aanleren van be-
heersingsstrategieën,, op begeleiding en raadgeving en op de bewustwording van emoties en 
gedragingen.. Binnen deze benadering kan tot op zekere hoogte de (mogelijkheid tot) de be-
heersingg van gokproblemen een verslaafde betrokkenheid bij kansspelen aanvaardbaar ma-
ken.. Wat duidelijk moet zijn is dat binnen de theoretische stroming van de beheersing van 
speelproblemenn niet alle verslaafden normafwijkend gedrag vertonen en dat niet iedereen die 
overr de schreef gaat meteen verslaafd hoeft te zijn. Zelfs als bepaalde spelers op basis van 
hunn afwijkende gedrag verslaafd lijken, dan nog hoeven deze spelers zelf, of mensen uit hun 
omgeving,, dat niet te onderkennen. Van een verslaving is pas sprake als men zich hiervan 
bewustt is. De zelfhulp beweging van Anonieme Gokkers (AG), die de medische stroming aan-
hangt,, onderstreept dit in het eerste gebod: 'Wij moeten toegeven dat we machteloos tegen-
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FiguurFiguur  6.1: De driedimensionale ruimte van goksti-
jlen.jlen. De assen vertegenwoordigen de betekenis (x), 
dede macht (y) en de norm (z) bij het gokken. 

96.. Tot vertegenwoordigers van deze stroming reken ik: Lesieur (1984); Dickerson (1984); Rosecrance(1988); 
G.. Meyer &M. Bachman, Glücksspiel, Sringer-Veriag, Berlin, 1993. 
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overr het gokken staan en dat daardoor ons leven stuurloos geworden is'.*7 

Inn het subculturele perspectief, dat voortbouwt op de romantische weergave van gok-
verslaving,, verwijst het begrip verslaving naar bepaalde uitingen van het 'speelplezier*. Deze 
etnografischee en subjectiverende benadering is afgeleid uit studies van spelers en verslaafden 
inn natuurlijke, alledaagse omstandigheden, en is minder gericht op de gevolgen en meer op de 
betekeniss van het gedrag. Binnen deze stroming is de romantische en literaire beschrijving van 
verslavingsgevallenn geleidelijk aan vervangen door die van de systematische bestudering van 
dee (sub)culturele betekenisgeving.68 Een bepaalde mate van instrumenteel gedrag verklaart 
dann de afhankelijkheid, die tot uiting komt in de sterke persoonlijke betrokkenheid. Verslaving 
iss niet meer dan een etiket dat in beginsel op ieder spel en op iedere speelwijze geplakt kan 
worden,, veelal als een teken van afkeuring; tedere speler op een gokkast, bijvoorbeeld, kan 
verslaafdd genoemd worden. Het normafwijkende speelgedrag - de z-as uit figuur 6.1 - blijft 
buitenn beschouwing omdat iedere vorm van spelen immers aanvaardbaar is, in ieder geval 
verklaarbaar.. Dit perspectief heeft een sterk relativerend effect. Het speelplezier is een gradu-
eell verschijnsel dat al naar gelang de leefstijl van spelers vele gedaanten aan kan nemen. Het 
spell kan uiteenlopen van zorgvuldig verborgen genoegens, via publiek aanvaarde gewoonten 
tott aan de marginale subcultuur waar het onderhouden van de 'verslaving' - langs legale of il-
legalee weg - een vorm van overleven en dus instrumenteel werk is. Op basis van het subcultu-
reell perspectief richt de sociale actie zich niet op de therapeutische behandeling van gokkers 
maarr op de verdediging van hun vermaak. Gestreefd wordt naar een verhoging van het maat-
schappelijkk aanzien, zo nodig door legalisering. Aanhangers van dit perspectief bagatelliseren 
dee verslaving en vragen begrip voor het speelplezier. Een verhoging van het aanzien van het 
vermaakk kan tot op zekere hoogte een verslaafde betrokkenheid bij kansspelen aanvaardbaar 
maken.. In ieder geval moet duidelijk zijn dat binnen de theoretische stroming van de 'subcul-
tuur'' niet al het speelplezier verslaafd gedrag is en dat niet alle verslaafden plezier aan het 
spell beleven. Zelfs als spelers op grond van hun grote betrokkenheid verslaafd tijken, dan nog 
zall het van de sociale status van het spel en van de betekenisgeving afhangen in hoeverre die 
verslavingg wordt erkend. Van verslaving is pas sprake als spelers daadwerkelijk tot verslaaf-
denn worden bestempeld. Robert Herman, een uitgesproken voorstander van het subcultureel 
perspectieff op kansspelen, stelt in Gamblers and Gambling (1976) bijvoorbeeld ronduit: 'no 
usefull purpose is served by describing a category of compulsive gamblers'." 

Dee onafhankelijkheid van de drie dimensies in figuur 6.1 is geen vanzelfsprekend gegeven 
maarr het resultaat van verzelfstandiging en varieert al naar gelang de situatie. In de context 
vann het morele verbodsmodel staat niet zozeer de enkelvoudige dimensie van de normatieve 
afwijkingg centraal, eerder overlapt deze dimensie met die van de symbolische betekenis en 
vann de psychische afhankelijkheid. De dynamiek achter de verzelfstandiging van de drie di-
mensiess ontstaat door de onderlinge wedijver tussen de twee geschetste perspectieven die 
hierr uitdrukking aan geven. 

97.. Uit een brochur e van de GA. Aangehaal d in: Jellinek  Journaal,  nr.4,1987 . 
98.. Tot deze stromin g reken ik met name: W.l. Thomas , The Gaming Instinct" , The American  Journal  of  Sociology, 
1901,750-763;;  R.D. Herman , Gamblers  and Gambling.  Motives,  Institutions  and Controls,  Lexingto n Books , 1976; 
Livingsto nn 1974; OWman 1978. 
99.. Herman (1976) 103. 
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Datt het medische en culturele perspectief op gokverslaving, die elkaar zoals door mij 
getypeerdd lijken uit te sluiten, zich in de (theoretische) praktijk toch lenen voor compromissen 
-- wat duidelijk blijkt in de veldtheorie - komt doordat deze perspectieven zich weliswaar pro-
grammatischh laten onderscheiden maar in de praktijk toch nauwelijks op een rigide en zuivere 
manierr worden doorgevoerd. Onderzoekers stuiten zelf op tegenstrijdigheden waar zij een 
mouww aan passen, kennen de concurrerende opvattingen waar zij een (ondergeschikte) plaats 
aann toekennen en zijn evenzeer in staat tot toenadering als tot afzondering. Twee voorbeel-
den,den, uit de medische en uit de culturele traditie, kunnen dit verhelderen. 

Edmundd Bergler, die in The Psychology of Gambling (1957) het psycho-analytisch per-
spectieff op gokverslaving vergaand uitwerkt, weet dat de dominante cultuur de kansspelen 
waarr zijn patiënten verslaafd aan zijn veroordeelt en dat het gokken een lage status heeft. 
Maarr hij voegt dit sociale kenmerk naadloos in zijn theorie door aan het gokken een verzets-
motieff toe te kennen. Hij omschrijft het gokmotief als een 

oldd childish fantasy of grandeur and megalomania (...) It activates the latent rebellion against lo-
gic,, intelligence, moderation, morality and renunciation (...) the one exceptional situation in life in 
whichh the reality principle has no advantage over the pleasure principle (...) Since the child has 
learnedd these rules from his parents and their representatives (teachers, priests, superiors, 
etc.),, his rebellion activates a profound unconscious feeling of guilt. 

Dee sociale betekenis van het spel draagt in de theorie van Bergler zo bij aan de ontwikkeling 
vann de neurose. Bergler neutraliseert op deze manier de culturele betekenisgeving. 

Inn de subculturele stroming van kansspelstudies en verslaving koppelt Henry Lesieur in 
TheThe Chase (1984), een bekende studie die sterk heeft bijgedragen aan de heersende veld-
theorie,, zijn etnografie van gokverslaafden expliciet aan de medische blik.101 Hij wijst de psy-
choanalytischee theorie gelijk veel psychologen weliswaar af, vanwege de speculatieve en 
eenzijdigee neurosen, maar hij wil tegelijk toch recht doen aan het feit dat de door hem onder-
zochtee (verslaafde) spelers emotioneel lijden, ziekteverschijnselen hebben en ondersteuning 
behoevenn om hun gokgedrag te beheersen. Als oplossing stelt hij voor om een nauwkeurig 
onderscheidd te maken tussen de positieve en negatieve functies van het spel voor de speler. 
Hoewell de herkenbare resultaten van beide zienswijzen zo een gelijkwaardige plaats toebe-
deeldd krijgen, biedt Lesieur toch niet meer dan een sympathieke schijnoplossing. Beide bena-
deringenn blijven naast elkaar staan. Lesieur legt er geen verband tussen. In zekere zin perst hij 
dee inhoud van zijn etnografie in de vorm van een ziektebeeld, min of meer zoals Freud een 
vertekendee indruk van Dostojevski's spel geeft. Worden spelers gokverslaafd omdat ze ziek 
zijn,, of worden spelers ziek van hun gokgedrag? Lesieur ontwijkt deze vraag. 

Eenn gelijksoortig compromis ligt ten grondslag aan de omschrijving, waar Lesieur zich 
mett enkele nuanceringen bij aansluit, van gokverslaving door de American Psychiatrie Associ-
ationn (APA), die dit syndroom in 1981 erkent als een 'disorder of impuls control'.102 Het Dia-

100.. E. Bergler in: J. Halliday and P. Fuller (eds.), The Psychology of Gambling, Allen Lane, London, 1974,177-178 
[1958].. Om dezelfde reden kan het kansspel overigens in tegenovergestelde richting worden begrepen, niet in ter-
menn van 'verzet1 maar in termen van 'inkapseling' in de kapitalistische orde. De antistructuur van het spel wordt dan 
gezienn als een uitlaatklep. 
101.. Lesieur (1984) 241-264. 
102.. G.A.S., Koster van Groos, Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-III-R, Zwets & Zeitlin-
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gnosticgnostic and Statistical Manual III (DSM-III) van de APA omschrijft gokverslaving als een 'chro-
nischh onvermogen om weerstand te bieden aan de drang tot gokken', tot uiting komend in een 
aantall negatieve persoonlijke, financiële en sociale gevolgen. Voor deze gevolgen noemt het 
DSM-IIII zeven criteria; mensen met een 'antisociale persoonlijkheid' sluit de APA expliciet van 
dezee omschrijving uit.103 Op basis van deze internationaal gezaghebbende omschrijving heb-
benn Lesieur en Blume een vragenlijst ontwikkeld om gokverslaving te meten, de South Oaks 
Gamblingg Screen (SOGS).104 

Dee eenvormige veldtheorie, de meervormige wetenschappelijke controverse hierach-
ter,, de erkenning van het syndroom door de APA en de ontwikkeling van meetinstrumenten 
gevenn alle uiting aan de verwetenschappelijking van gokverslaving. 

Schaamte e 
Gokverslavingg komt pregnant tot uiting in de ontwikkeling van een schaamtecultuur rondom 
kansspelen.. De grens tussen gokken en gokverslaving lijkt het individu te kunnen trekken door 
schaamtee te onderscheiden van schuld, een onderscheid dat met name bekendheid geniet 
doorr de antropologe Ruth Benedict. Zij past het onderscheid tussen schuld en schaamte toe in 
TheThe Chrysanthemum and the Sword (1946) om een accentverschil tussen de Amerikaanse en 
dee Japanse cultuur aan te geven.105 Het onderscheid tussen schuld en schaamte is van belang 
omm een verbinding te kunnen leggen tussen de normen voor kansspelen en het gevoelsleven 
vann spelers. 

Mett de notie van schaamte kan worden aangegeven dat bij een verslaafde speler de 
innerlijkk normatieve maatstaf - het geweten - van ondergeschikt belang is. Regulering vindt 
voornamelijkk plaats via de uiterlijke kenmerken en externe gevolgen van het gedrag. Be-
heerstee spelers zijn in tegenstelling tot gokverslaafden bij machte om de vigerende spelcodes 
inn acht te nemen. Schaamte welt op in confrontatie met (kritiek van) anderen, waar schuld in 
principee zonder de aanwezigheid van anderen kan ontstaan. Schaamte weerspiegelt een 
vreess voor inferioriteit. Vandaar dat een gokverslaafde - letterlijk bij de Anonieme Gokkers - het 
omstredenn gedrag zo goed en zo lang mogelijk verborgen houdt. De verslaafde speler 
schaamtt zich voor gedragingen, het verlies van te veel geld bijvoorbeeld, waarover een be-
heerstee speler zich slechts schuldig zou voelen. En terwijl schuldgevoelens zijn op te lossen 
mett een bekentenis (biecht) en boete(doening), neemt schaamte met een publieke bekend-
makingg alleen maar toe. Schaamte valt slechts te vermijden door de juiste speelwijze te be-
heersen.. Schuld verwijst naar een persoonlijk falen, schaamte is veel erger: een falen van de 
persoon.. Er is wat dit betreft een opmerkelijke parallel tussen de houding van de Japanse sol-
daatt die voor de Keizer in tijden van oorlog zijn leven op het spel zet 'alsof hij reeds dood is', 

ger,, Amsterdam/Lisse ; Zie Lesieu r (1984) 257-262. 
103.. De criteri a zijn : Aanhoudin g voor diefsta l of fraude , financiël e schulden , verstoord e relatie  met partne r of familie , 
geldd lenen , onvermoge n om uitgave n te verantwoorden , verwaarloze n van werkverplichtingen , en afhankelijkhei d 
vann andere n voor het oplosse n van schulden . 
104.. H.R. Lesieur , S.B. Blume , The South Oaks Gamblin g Screen (SOGS): A New Instrumen t for the Identificatio n 
off  Pathologica l Gamblers' , American  Journal  of  Psychiatry,  1987,1184-1188. 
105.. R. Benedict , 77» Chrysanthemum  and the Sword.  Patterns  of  Japanese  Culture,  Houghto n Miffli n Company , 
Boston ,, 1946; Zie M.R. Creighton , 'Revisitin g Shame and Guil t Cultures . A Forty-Yea r Pilgrimage' , Ethos,  1990, 
279-307. . 
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zoalss Benedict stelt, en de wanhopige gokker die zijn geld inzet alsof dat reeds verloren is. 
Schaamtee en schuld wil ik nadrukkelijk onderscheiden van de angst voor het verlies die 

niet-spelerss ervan kan weerhouden om te gaan spelen, die sommige spelers ervaren bij de 
eerstee keren dat zij gaan spelen en het spel nog moeten leren kennen, of waardoor spelers er-
vann afzien om voort te spelen dan wel hogere bedragen in te gaan zetten. Angst voor het ver-
liess kennen ook de spelers die aan het spel een sterke instrumentele betekenis meegeven, 
wantt voor hen staat er letterlijk veel op het spel. Wie de moed heeft om deze angst te trotseren 
kann  hieraan een zeker prestige 
ontlenen.. Maar dit is allemaal angst prestig e wanhoo p 
voorr de onzekere gevolgen van het 
spell voor de 'buitenwereld'. Schaam-
tee vloeit voort uit onzekerheid over 
dee persoonlijke 'binnenwereld'. De 
gevoelsmatigee regulering van over-
tredingenn bij kansspelen stel ik mij 
voor,, zoals verbeeld in figuur 6.2, als 
bemiddeldd door schuldgevoelens die 
aann het ene uiterste worden 
begrensdd door de angst en aan het 
anderee door de schaamte. 

Inn hoeverre overmatig gokken samengaat met gevoelens van schuld of schaamte 
hangtt dus af van de mate waarin een speler vast weet te houden aan eigen richtlijnen. Maar 
welkee zijn dat? Om in de driedimensionele ruimte van gokstijlen uit figuur 6.1 de vraag te kun-
nenn beantwoorden of er in een bepaald geval sprake is van een normale of abnormale be-
trokkenheidd bij het spel, moet de afhankelijkheid worden geïnterpreteerd als een kwestie van 
expressieff of normbevestigend gedrag om deze te kunnen aanvaarden, ofwel worden uitge-
legdd als een kwestie van instrumenteel of afwijkend gedrag om deze af te kunnen wijzen. On-
derkendd moet worden, kortweg, dat er vier soorten - expressieve, instrumentele, bevestigende 
enn afwijkende - verslaving zijn, die niet allemaal en niet altijd afgekeurd worden. Bij de maat-
schappelijkee onrust over gokverslaving staat niet het blote feit van het tekort aan zelfbeheer-
singg ter discussie. Tegelijkertijd is de symbolische en normatieve constructie van kansspelen in 
hett geding. 

Inn de praktijk zien niet alleen wetenschappers zich gedwongen om afhankelijk gedrag 
tee interpreteren in het licht van de spelopvatting en van wat sociaal aanvaardbaar gedrag is. 
Latenn zij deze interpretatie achterwege dan hanteren zij wel een aanname hieromtrent. De 
noodzaakk van deze interpretatie geldt evenzeer voor ondernemers, spelers en hulpverleners. 
Hett is voor hen vaak moeilijk om verslaafden te onderscheiden van instrumentele spelers, en 
vann spelers met afwijkend, orde verstorend gedrag dat niet voortkomt uit hun spel. Exploitan-
tenn beschouwen verslaafde spelers doorgaans als gewone spelers, zolang zij zich maar hou-
denn aan de heersende spelopvattingen en gedragscodes. En een professionele speler zal zich 
inn veel gevallen tegen het etiket van verslaving verzetten. Het kan ook voorkomen dat spelers 
mett gedragsproblemen de retoriek van verslaving van therapeuten of hulpvaardige naasten 
overnemen.. In de hoop van hun problemen te worden verlost sluiten zij zich dan aan bij het 
standaardvocabulairee van verslaving, een mechanisme waarvoor de term 'proto-professionali-
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sering'' toepasselijk is.106 Deze moeilijkheden bij de interpretatie en de daarmee gepaard gaan-
dee onzekerheid wordt versterkt doordat gokverslaving, anders dan bijvoorbeeld eet-, alcohol-
off drugsverslaving, geen uiterlijke merktekens kent. 

Bijj dit onderzoeken, toeschrijven en indelen, dat in het hele gokcomplex voortdurend 
aann de orde is, krijgt gokverslaving de functie van een disciplinerend begrip. Ongewenste uit-
wassenn worden met dit begrip uitgebannen en het plezierige en gematigde gokken wordt er-
meee beschermd. Het begrip verslaving kan daarbij in het sociale verkeer op de meest uiteen-
lopendee manieren worden ingezet, soms uiterst creatief en niet altijd negatief. Zo kan men het 
voorbeeldd tegenkomen van de crimineel die in de hoop op strafvermindering gokverslaving 
aanvoertt als excuus voor zijn wandaad. Maar er zijn ook de enthousiastelingen die hun waar-
deringg voor een geliefd object uitspreken door het een verslaving te noemen. Het bedrijf Nin-
tendo,, bijvoorbeeld, beveelt in een reclamefolder het computerspelletje Pac-Attack aan als 
zeerzeer verslavend!. En in mijn onderzoek onder bingospeelsters kom ik een mevrouw tegen die, 
omdatt ze het moeilijk vindt om onder woorden te brengen wat voor haar het spel aantrekkelijk 
maakt,, gemakshalve uitroept verslaafd te zijn. Daartegenover staat de gedistingeerde dame 
die,, overgehaald tot een bezoek door haar vriendin, in het casino geen jeton aan durft te raken 
uitt vrees dat het geheimzinnige verslavingsvirus zal overspringen. 

Alss een belangrijk gevolg van de waarderende en interpretatieve status van het begrip 
gokverslavingg ga ik in het volgende nader in op de verspreiding van de veldtheorie, en de 
schattingenn naar de omvang van de problematiek. Dit valt te begrijpen als de verzelfstandiging 
vann het gokverslavingsprobleem. 

€.5.2€.5.2 Verspreiding 
Meerderee partijen brengen gokverslaving in de loop van de jaren tachtig naar voren als een 
onderschatt fenomeen. Verslaafde gokkers en enkele groepen van Anonieme Gokkers (AG) 
doenn dit zelf. De professionele verslavingszorg, in het bijzonder de CAD's, kansspelonder-
nemingen,, met name de Raad voor de Casinospelen (RvC), en politionele en justitiële instel-
lingenn doen dit ook. Versterkt door diverse publicaties en de media hebben de verschillende 
berichten,, met talrijke onderlinge verwijzingen, een sneeuwbaleffect dat eind jaren tachtig leidt 
tott de algemene erkenning van gokverslaving als een maatschappelijk probleem, dat beleids-
matigee consequenties heeft. In dit proces komt de veldtheorie over gokverslaving bovendrijven 
enn wordt een min of meer georganiseerde jacht op gokverslaafden geopend. Het besef en be-
gripp van gokverslaving ontstaat niet uitsluitend onder verwijzing naar de Nederlandse situatie, 
maarr wordt ook geïmporteerd uit het Verenigd Koninkrijk en de VS, waar gokverslaving en het 
onderzoekk hiernaar eerder tot ontwikkeling komen. 

Inn 1975 zegt een vertegenwoordiger van de Amsterdamse Jellinek-kliniek voor het 
eerstt een verzoek tot behandeling van een gokker te krijgen.107 Volgens hem bestaat daarvoor 
inn Nederland nog geen therapie. Mensen die 'beslist van het gokken afwillen' raadt hij aan om 
'nett als bij de Anonieme Alcoholisten' groepjes te vormen. Voor het eerst is in Nederland 
waarschijnlijkk in 1976 sprake van een zelfhulpgroep van Anonieme Gokkers. De Telegraaf 
wijdtt hier een reportage aan, naar aanleiding van de diefstallen ter waarde van in totaal 

106.. Zie A de Swaan, The Management of Normality, Routledge, London and New York, 1990. 
107.. De Telegraaf, 16 mei 1975. 
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755 duizend gulden door een portier van het VU-ziekenhuis te Amsterdam.108 Hij vergokte dit 
geldd op fruitautomaten. Een lid van de anonieme gokgroep verklaart gokverslaving uit 'de 
drangg om te winnen'. Het zouden allemaal mensen zijn die 'in een competitiesfeer grootge-
brachtt zijn'. 

Inn 1981 stelt de Jellinek-kliniek een ruimte beschikbaar voor een op te richten AG-
groep.1099 Een reportage hierover in De Telegraaf gaat in op de visie van de sinds 1957 actieve 
Amerikaansee AG. De AG richt zich niet zozeer op genezing, wat de AG voor onmogelijk houdt, 
alswell op versterking en ondersteuning van de wil om te stoppen. Het lidmaatschap van een 
AGG groep verschaft de leden een herkenbare sociale identiteit, aldus een lid: 'De groep houdt 
mijj van het gokken af omdat ik voel dat ik niet alleen sta en dat ik niet zo'n grote klootzak ben 
alss ik wel dacht'. Gesteld wordt dat 'dwangmatige gokzucht' een 'keiharde verslaving' is, te 
vergelijkenn met alcohol en harddrugs. Deze verslaving zou in Amerika al lang als een 'ernstige 
ziekte'' zijn erkend. In Nederland zou de omvang en ernst van gokverslaving 'zwaar worden 
onderschat'. . 

Inn 1981 wordt ook in Hengelo een AG groep opgericht. De AG breidt zich vervolgens 
niett snel uit. In 1987 ontdekt de oprichter van de Nijmeegse AG dat slechts in Hengelo, Den 
Haagg en Amsterdam soortgelijke groepen actief zijn.110 Een vroeg initiatief tot specialistische 
hulpp aan gokverslaafden is in 1982, in het kader van de slachtofferhulp, het bureau Gokhulp-
verleningg te Rotterdam. De coördinator van dit bureau voelt zich jarenlang 'een roepende in de 
woestijn'.1111 Hij herinnert zich in 1992 nog goed dat over dit bureau 'lacherig' werd gedaan. 
'Buitenstaanderss vroegen wel eens: "maar waaraan is een gokverslaafde dan verslaafd?" -
aann alcohol of drugs kon men beter begrijpen'. 

Opp deze vrij willekeurige en fragmentarische berichten uit de beginfase in de verzelf-
standigingg van de gokverslavingsproblematiek, waarin deze verslaving een culturele vorm 
krijgt,, volgt een verzuilingsfase waarin wordt gestreefd naar politieke erkenning. Dan worden 
veell maatschappelijke krachten rond dit probleem gemobiliseerd en nemen professionele in-
stellingenn het initiatief van de gokkers en van goedwillende amateurs over. De eerste initiatie-
venn vanuit de hulpverlening komen in 1986 samen op een studiedag van de Federatie van In-
stellingenn voor Alcohol en Drugs (FIAD).112 'Alarmerende geluiden vanuit de hulpverlening' 
trekkenn landelijk de aandacht. Op de studiedag spreken de betrokkenen over 'honderdduizend 
gokverslaafden',, over 'het gokken als een nieuwe ziekte' en over 'gokken als hét probleem 
voorr de jaren 90'. Het overheidsbeleid 'dat nauwelijks rekening houdt met gokverslaafden' 
stellenn de hulpverleners aan de kaak. De Amsterdamse Jellinek-kliniek stelt een rapport op 
overr het bestand van 47 gokkers.113 Het rapport ondersteunt een subsidieaanvraag bij het mi-
nisteriee van WVC, want: 

108.. Verslaafde spelers proberen elkaar te helpen', De Telegraaf, 28 februari 1976. 
109.. De Telegraaf, 14 november 1981. 
110.. Interview, maart 1992. 
111.. Marie Claire, februari 1992. 
112.. 'Gokverslaving overtreft straks drugsprobleem', NRC-Handelsblad, 19 september 1986; 'Honderdduizend gok-
verslaafden.. Zelfde behandeling als drugsverslaafden', Het Parool, 18 september 1986; 'Gokverslaving leidt tot ge-
heugenveriies',, De Telegraaf, 18 september 1986; J. Obers, 'Hulpverler Bert van Rooy' en 'Een gokker over zijn ver-
slaving',, Hervormd Nederland, 17 januari 1987. 
113.. M.C.J. Prins, Problematisch gokken. Een verkennend en beschrijvend onderzoek naar de achtergrondsituatie 
enen problematiek van 47 gokkers, Jellinenkcentrum, Amsterdam, 1987. 
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Dee behandeling van gokproblemen behoort nog niet tot het takenpakket van de consulta-
tiebureaustiebureaus en ook de ziektekostenverzekeraars geven geen vergoeding voor de klinische be-
handelingg van gokverslaafden. Deze categorie verslaafden dreigt tussen de wal en het schip te 
raken.. Dit ondanks het feit dat de problemen van gokverslaafden veelal proporties aannemen 
diee vergelijkbaar zijn met die van andere verslaafden. 

Inn 1987 laat de Jellinek-kliniek gemelijk weten gokverslaafden niet meer te zullen helpen, als 
ministeriëlee steun uitblijft. Ondanks een gereserveerde houding van het ministerie van WVC 
trekkenn de CAD's de gokproblematiek naar zich toe. In een beleidsnota uit 1988 stelt de Ne-
derlandsee vereniging van CAD's: 

Err moet worden voorkomen dat de CAD's (noodgedwongen) niet in staat zijn om in te spelen op 
dezee nieuwe ontwikkeling. Bij de opkomst van het druggebruik hebben veel CAD's dit nagela-
ten,, wat heeft geleid tot een nog steeds voortdurende versnippering van de hulpverlening... Het 
zouu niet verstandig zijn om de huidige hulp te stoppen, of om met stoppen te dreigen... De 
CAD'ss hebben niet alleen een eigen beleidsruimte maar ook een eigen verantwoordelijkheid.114 

Dee vereniging van CAD's adviseert om voor gokverslaving alternatieve geldbronnen aan te bo-
ren,, bijvoorbeeld de ministeries van EZ en van Justitie, de gemeenten of de kansspelonder-
nemingen. . 

Inn juli 1989 laat het ministerie van WVC de vereniging voor CAD's in een 'brandbrief 
wetenn dat de CAD's onmiddelijk met de opvang van gokverslaafden moeten stoppen, anders 
gaatt de geldkraan dicht.115 De CAD's hebben zich toe te leggen op alcohol- en drugsverslaaf-
den.. Een complicerende omstandigheid, waardoor het ministerie van WVC neigt tot een afwij-
zendee houding, is dat de regering eind jaren tachtig streeft naar een decentralisering van de 
verslavingszorgg naar gemeentelijk niveau. Vooruitlopend daarop ontwerpen de ambtenaren 
vann WVC een 'tijdelijke financieringsregeling'. Maar de terughoudendheid is toch vooral inge-
gevenn door 'principiële en inhoudelijke overwegingen', benadrukt de Staatssecretaris van 
WVCC in een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer.116 In 1990 dringt de Tweede Kamer bij de 
besprekingg van het kansspelbeleid en bij de begrotingsbehandeling van WVC aan op een be-
teree zorg voor gokverslaafden. Maar de staatssecretaris vindt dat ervoor moet worden gewaakt 
'uitt de hand gelopen financiële problemen van gokkers te etiketteren als een medisch en maat-
schappelijkk probleem'. Hij maakt bezwaar tegen het 'automatisme dat de verslavingszorg alle 
hulpp moet gaan bieden'. Alleen wanneer aan gokproblemen een 'gecompliceerde comorbiditeit 
mett dominerende verslavingsaspecten' ten grondslag ligt zouden de CAD's een taak kunnen 
hebben.. Deze reserve neemt niet weg dat veel CAD's hulp blijven bieden aan mensen met in 
hoofdzaakk gokproblemen. De Jellinek-kliniek keert zich expliciet tegen het ministeriële behan-
delingsverbodd en noemt dit 'bizar1.117 In de jaarverslagen over 1989 en 1990 spreekt deze 
vooraanstaandee verslavingsinstelling over een 'zorgwekkende toename' van gokverslaafden. 

114.. Nederlands e Verenigin g CAO's (NVC), Notitie  gokverslaving,  20 decembe r 1988. 
115.. 'Gokverslaafde n weer in 1 verdomhoekje' , Nieuws  van de Dag, 7 jul i 1989. 
116.. Staatssecretari s Simon s van WVC, Brie f van 17 decembe r 1990, Handelingen  Tweede Kamer,  1990-1991, 
21.800,, XVI, nr.68. 
117.. Nieuws  van de Dag, 25 jul i 1990. 
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Pass in 1992 wordt gokverslaving officieel in het landelijke verslavingsbeleid opgenomen. Ge-
meentenn krijgen de bevoegdheid om een deel van het geld voor de verslavingszorg aan gok-
verslavingg te besteden.118 

Eenn andere bijdrage aan de maatschappelijke onderkenning van gokverslaving levert 
dee RvC. Deze raad geeft in 1985 opdracht aan de universiteit van Utrecht tot een verkennend 
onderzoekk naar kansspelen en gokverslaving in Nederland.119 Aanleiding zijn niet enkel Neder-
landsee berichten over gokverslaving maar is vooral de grote aandacht die Amerikaanse en 
Britsee congressen over kansspelen aan gokverslaving besteden. Van betekenis is bovendien 
datt het legale casinowezen rond die tijd, door de legitimeringscrisis van het beleid, behoefte 
heeftt aan criteria om zich van illegale casino's en van de particuliere speelautomatenhandel te 
onderscheiden.. Het onderzoek van de Utrechtse universiteit bestaat uit een literatuurstudie in 
combinatiee met een telefonische enquête. Tevens maken de onderzoekers een inventarisatie 
vann gokverslaafden bij de CAD's. Hoewel dit onderzoek slechts een vaag en weinig veront-
rustendd beeld van kansspelen in Nederland geeft is het wel van groot belang. Via het rapport 
KansspelenKansspelen als riskante gewoonte (1988) vindt de internationale veldtheorie van gokverslaving 
ingangg in Nederland. In dit rapport spreken de onderzoekers over een recreatieve activiteit die 
aanleidingg kan geven tot 'probleemgokken', vatten zij de drie stappen in het proces van gok-
verslavingg samen en voeren zij het onderscheid door tussen 'riskante' en 'niet-riskante' kans-
spelenn aan de hand van het in Amerika gangbare long odd en short odd criterium (de tijd tus-
senn inzet en uitkering). De in dit rapport gegeven begripsomschrijvingen keren nadien in vele -
rapportenn en beleidsnota's weer. De definities raken onder meer verspreid via een in 1988 
doorr de RvC georganiseerd congres over gokverslaving.120 Daar bespreken wetenschappers, 
beleidsmakers,, hulpverleners en exploitanten de verslavingsproblematiek voor het eerst ge-
zamenlijk.. Daarnaast wijdt het Tijdschrift voor Alcohol en Drugs in 1988 een themanummer 
aann gokverslaving, en verschijnt over dit onderwerp een overzichtsartikel (1989) in Justitiële 
Veri<enningen.™ Veri<enningen.™ 

Inn hetzelfde jaar verschijnt Gokkende mensen (1988), een verhandeling over de inter-
nationalee kennis op het gebied van kansspelen door de oudhoogleraar sociologie G. Kuiper.122 

Hoewell Kuipers verhandeling niet is ingegeven door het actuele vraagstuk van gokverslaving 
maarr door een enigszins verlate emancipatiegedachte achter kansspelen - Kuiper heeft een 
gereformeerdee achtergrond en wil het spelkarakter afzetten tegen het gokelement - komt ook 
hij,, min of meer tegen wil en dank, terecht bij de literatuur over gokverslaving. Verder verschij-
nen,, naast de genoemde wetenschappelijke publicaties, In de ban van het gokmonster (1988) 
vann Leon Zoeteman en De mafia in Amsterdam (1988) van Bart Middelburg. Beide boeken zijn 
gebaseerdd op achtergrondjournalistiek over de Nederlandse kansspelindustrie, en voeren gok-
verslavingg op als een miskend probleem. 

118.. 'Nota verslavingsproblematiek', Handelingen Tweede Kamer, 1991-1992, 22.684, nr.2, 26-27. 
119.. Hermkense.a. (1988). 
120.. Het congres vindt plaats op 24 juni 1988. Op dit congres worden globale aanbevelingen gegeven voor het 
kansspelbeleid,, waaronder 'preventie van gokverslaving'. De RVC voegt deze aanbevelingen als bijlage bij het ad-
viess Normeren en tolereren uit 1988. 
121.. 'Themanummer gokverslaving', Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope stoffen, 1988, nr.5-6; 
I.. Kok, P. Hermkens, 'Probleemgokken en criminaliteit. Een overzicht van de literatuur", Justitiële Verkenningen, 
1989,, nr.5,67-86. 
122.122. G. Kuiper, Gokkende mensen. Een sociaal-wetenschappelijke monografie, Wolters-Noordhof, Groningen, 1988. 
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Rondomm deze publicaties ontstaat veel secundaire publiciteit in dag- en weekbladen en 
opp radio en televisie. De hoofdbestanddelen van de veldtheorie over gokverslaving worden 
snell gemeengoed.123 De betrekkelijk coherente studies sluiten aan bij de alarmerende berich-
tenn uit de hulpverlening en maken de fragmentarische en verwarrende verhalen van gokver-
slaafdenn begrijpelijk. De wetenschappelijke erkenning van gokverslaving versterkt dit, ook at 
baserenn de wetenschappers zich voornamelijk op abstracte redeneringen en op buitenlandse 
kennis.. Tegelijk met de onrust over gokverslaving neemt het begrip voor gokverslaving en het 
beseff dat er iets aan te doen valt toe. 

Dee biecht 
Eenn indringende bijdrage aan de popularisering en verspreiding van de veldtheorie over gok-
verslavingg levert in 1988 Rondom Tien (NCRV), een toonaangevend praatprogramma vol van 
emotionelee ontboezemingen en vermaningen over eigentijds psychisch leed.124 Dit genre, waar 
OprahOprah Winfrey, die in haar show gokverslaving eveneens behandelt, internationaal de bekend-
stee vertegenwoordigster van is, is uiterst effectief voor de verspreiding van kennis over gokver-
slaving.1255 Dat komt doordat deze programmatuur niet is gebaseerd op het journalistieke con-
ceptt van een informatief en gelijkwaardig 'gesprek', waarin de waarheid moet worden ontdekt 
enn de informant centraal staat. Eerder wordt, omgekeerd, het stichtende concept van de 
'biecht'' gehanteerd, wat leidt tot een soort showproces. 

Inn een strakke regie maakt de praatshow een welomschreven boodschap, in dit geval 
dee veldtheorie van gokverslaving, verteerbaar en hanteerbaar. De gespreksdeelnemers, een 
gevarieerdd maar overzichtelijk en zorgvuldig geselecteerd gezelschap van daders, slachtoffers 
enn deskundigen, bevestigen en verlevendigen de boodschap aan de hand van dwingende 
vragen.. De gespreksleider staat centraal en vraagt voortdurend 'naar de bekende weg'. In de 
bewustee uitzending van Rondon Tien vraagt de gespreksleider bijvoorbeeld aan een met pruik, 
snorr en een vervormde stem geanonimiseerde gokker of gokverslaafden zich 'schamen'; 
vraagtt hij aan een moeder, die lange tijd gokverslaving voor onmogelijk hield, of de sympto-
menn bij haar zoon gemakkelijk te herkennen waren; en vraagt hij, om de getrapte ontwikkeling 
aann te geven, aan gokverslaafden op welke (onschuldige) manier zij met het gokken in aanra-
kingg kwamen, welke (ernstige) gevolgen het gokken voor hen had, hoe (manipulerend) zij hier 
vervolgenss mee omgingen, in welk stadium (van bekering) zij zich eigenlijk van hun verslaving 
bewustt werden, hoe zij weer van hun verslaving verlost werden en wie hen daarbij tot steun 
was.. Ter afsluiting komt Prof. Kuiper, de auteur van Gokkende mensen (1988), aan het woord. 
Aann hem de neutraliserende vraag waarom veel mensen ondanks het gevaar van gokversla-
vingg toch plezier aan kansspelen kunnen beleven. In de anonimiteit van het televisiekijken kan 

123.. Ik benadru k dit mechanism e omdat zowel spelers , beleidsmaker s als ondernemer s aan wie ik in interview s 
vraagg om hun opvattinge n over gokverslavin g te onderbouwen , zij in veel gevallen , aanvankelij k tot mijn ergernis , 
teruggrijpe nn op berichte n in de media en op de ook aan mij bekend e publicaties . Dit geld t zelfs voor ondernemer s en 
hulpverlener ss die vrijwe l dagelijk s met gokker s en gokverslaafde n in contac t komen . Hierdoo r krij g ik op een gegeve n 
momen tt  het gevoe l dat in mijn onderzoe k een zekere 'kortsluiting ' optreedt . 
124.. 'Gokverslaving' , Rondom  Tien,  NCRV, 29 novembe r 1988. 
125.. Oprah Winfre y wijd t een rondui t dramatisch e uitzendin g aan gokverslaving : er vind t bijkan s life  een zelfmoor d 
plaats .. Deze uitzendin g kent een nagenoe g identiek e opzet en draag t eenzelfd e boodscha p uit als het besproke n 
programm aa van Rondo m Tien. RTL 4 zendt deze afleverin g van The Oprah Winfre y show uit op 15 apri l 1994. 
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eenn ieder aan de hand van deze voorstelling de eigen mening vormen of toetsen. Kijkers die 
zichzelff in de problematiek herkennen kunnen na afloop, eveneens anoniem, een luisterend 
oorr vinden bij een telefonische hulpdienst. 

Veell programma's presenteren beschouwingen over gokverslaving op een met 
Rondomm Tien vergelijkbare manier in het keurslijf van de veldtheorie, zij het met verschillende 
accenten.. Daarop zijn nauwelijks uitzonderingen. Een uitzondering, of beter gezegd een mis-
luktee of slechts ten dele geslaagde publieke inkapseling in de veldtheorie, vindt in 1992 plaats 
inn een televisieuitzending van Tussen Barend en Van Dorp (RTL-4), een toonaangevende 
praatshoww over verwikkelingen in de sport.128 

Dee beroepsvoetballer Romano Sion is bereid over zijn gokverslaving te praten. Barend 
enn Van Dorp ondervragen Sion indringend en suggestief over zijn gokgedrag in lijn met de 
heersendee veldtheorie van verslaving. In eerste instantie antwoordt Sion naar verwachting. Hij 
beaamtt bijvoorbeeld 'gokverslaafd' te zijn en 'hulp nodig' te hebben. Maar in tweede instantie 
wijktt hij van het verwachtingspatroon af. Bij de interviewers ontstaat verwarring en ongeloof. 
Barendd en Van Dorp herhalen met nadruk vragen, om Sion gelegenheid te geven zijn vergis-
singg te herstellen. De ondervraging is onthullend omdat Sion de vooringenomenheid van de 
interviewerss manifest maakt en de schijnbare eenheid van de veldtheorie doorbreekt. Ik krijg 
dee indruk dat Barend en Van Dorp een begripvol gesprek willen voeren, terwijl Sion de uitzen-
dingg aan wil grijpen om zijn slechte reputatie - hij is publiekelijk beschimpt als 'drugs dealer*, 
'zwartt gespuis', 'bajesklant' en 'crimineel' - te zuiveren door spijt te betuigen en een verklaring 
voorr zijn gedrag te geven.127 

Aanleidingg tot het interview is het feit dat Sion, woonachtig in Amsterdam, regelmatig te 
laatt of niet op de trainingen van zijn club in Dordrecht verschijnt. Hij gaat per trein naar de trai-
ningen,, maar als hij onderweg naar het station tijd overheeft loopt hij vaak een speelhal bin-
nen.. In beslag genomen door een fruitautomaat mist hij nogal eens de trein. Tijdens het inter-
vieww ontstaat verwarring omdat Sion, wanneer de interviewers hier dieper op in willen gaan, 
plotselingg ontkent 'gokverslaafd' te zijn en zegt geen 'professionele hulp' nodig te hebben. Sion 
vindtt gokken leuk, zegt dat hij alleen 'te veel van het gokken houdt' en dat het 'te veel geld' 
kost.. Bij de voetbalclub heeft trouwens ook nooit iemand opmerkingen over zijn gokgedrag 
gemaaktt - er zijn zoveel voetballers die gokken. Zijn eigenlijke probleem zou het te veel aan 
vrijetijd,, de verveling en een gebrek aan alternatieven zijn. Een rol speelt bovendien dat Sion 
zichzelff over het algemeen 'te laconiek' vindt en dat de discipline en sfeer op de trainingen bij 
zijnn club 'zeer slecht' zijn. Hij is ervan overtuigd dat hij veel minder zou gokken als hij een 
vrouww en een eigen huis en meer vrienden om zich heen zou hebben. Barend en Van Dorp 
radenn Sion toch maar vaderlijk aan om 'hulp te zoeken'. En zij drukken hem op het hart van de 
'teringkasten'' af te blijven. 

6.66 Objectiverin g 

126.. Tussen Barend  en van Dorp,  RTL 4. De bewust e uitzendin g vind t plaats in 1992, maar de preciez e datum valt 
moeilij kk  te achterhalen . Mijn analys e is gebaseer d op een door de voetbalclu b Dordrech t 79 welwillen d ter beschik -
kingg gesteld e videoband . 
127.. Enkel e therapeute n die ik hierove r spreek krijge n een ander e indruk , zij vinde n dat Sion zijn gokproblee m ont -
kent . . 
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Opp de tweede fase in de problematisering van gokverslaving, waarin het probleem wordt on-
derkendd en er een standaardformulering gevonden wordt, volgt een derde fase waarin het 
probleem,, in de neutrale zin van het woord, wordt 'geëxploiteerd'. Er verschijnen publicaties 
diee niet zozeer het gevolg van concrete problemen zijn, alswel deze beogen op te sporen en 
zichtbaarr willen maken. Hiertoe zijn de voorlichtingsfolders Gokken & Gokverslaving (1990) 
vann het ministerie van EZ, Waag gerust een gokje maar zet jezelf niet op het spel (1990) van 
dee VAN en De risico's van het spel (1991) van Holland Casino te rekenen. De hulpverlening 
maaktt naast brochures ook, hoofdzakelijk voor de jeugd, voorlichtingsvideo's: Gokken... Weet 
watjewatje doet! (1992) van het NIAD; De andere kant van de tunnel (1995) van de Brabantse 
CAD's;; en Patatje met (1993) van de Humanistische omroepstichting. Laatstgenoemde video 
wordtt in twee afleveringen in 1994 en 1995 landelijk op de televisie uitgezonden in het jeugd-
programmaa YOY.128 Tevens verschijnen handboekjes die de veldtheorie en aanpak van gok-
verslavingg uitvoeriger toelichten: het zelfhulpboekje over gokverslaving Nu moet het lukken! 
(1988)) van H. Hermans; Ais de knikkers het spel bepalen (1993) van R. Kerssemakers; en 
GokverslavingGokverslaving (1995) onder redactie van T. de Vos. De auteurs zijn werkzaam in de versla-
vingszorg. . 

Inn de derde fase wordt systematisch nagegaan welke consequenties aan de onder-
kenningg van gokverslaving te verbinden zijn. Dat is niet alleen van toepassing op de organisa-
tiee van de hulpverlening maar ook op het kansspelbeleid. Ik heb in dit hoofdstuk reeds uitge-
legdd hoe kansspelorganisaties, gemeentelijke- en rijksoverheden en politieke partijen rekening 
gaann houden met gokverslaving. Vanuit de verslavingszorg brengt in 1994 bijvoorbeeld de 
NeVIVV (Nederlandse Vereniging van Instellingen voor de Verslavingszorg) een samenhangend 
adviess uit over het in Nederland te voeren kansspelbeleid.128 De NeVIV noemt de legalisering 
vann krasloten onverstandig en dringt vooral aan op het verminderen van het aantal fruitauto-
matenn en op het beperken van reclames voor kansspelen. Meer in het algemeen vragen diver-
see congressen en symposia aandacht voor de nieuwe problematiek van het gokken.130 Over 
dezee problematiek verschijnen bundelingen van beschouwingen en opsommende overzichten, 
mett name Gokken in drievoud (1994), Kansspelen onderzocht (1994) en Kansspelen herijkt 
(1996)) op initiatief van onderzoekers van de universiteit van Rotterdam.131 

6.6.16.6.1 Schattingen 
Omm eventueel te nemen maatregelen te verantwoorden en af te kunnen stemmen op de te be-
reikenn doelen, treedt in de derde fase (de roep om) nauwkeurige gegevens over de omvang 
vann de problematiek op de voorgrond. De economie van het probleem moet als het ware in 

128.. De afleveringe n 'Patatj e mef en 'Het verlore n spel ' zendt het jongemprogramm a YOY achtereenvolgen s uit op 
299 decembe r 1993 en 5 januar i 1994. 
129.. Nederlands e Verenigin g van Instellinge n voor Verslavingszor g (NeVTV), Kansspelmatigingsbeleid,  Utrecht , 
1994. . 
130.. Bijvoorbeel d het congre s Kansspelen  en kansspelverslaving  in  Nederland,  op 22 oktobe r 1992 georganiseer d 
doorr  het Nederland s Studi e Centrum . 
131.. A. van 1 Veer, H. Moerlan d en C. Fijnaut , Gokken  in  drievoud,  Gouda Quint , Arnhem , 1993; B. Polders . 
H.. Moerlan d en A. van t Veer (red.) , Kansspelen  onderzocht,  Gouda Quint , Arnhem , 1994; A. van t Veer en 
H.. Moerlan d (red.), Kansspelen  herijkt,  Goud a Quint , Arnhem , 1996. 
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kaartt worden gebracht. Bij de bespreking van de uitbreiding van de Sporttotalisator en de in-
voeringg van de Instantloterij dringt de Tweede Kamer hier nadrukkelijk op aan. Dit leidt tot twee 
uitvoerigee onderzoeken door de universiteit van Tilburg, een onderzoek naar de aard en om-
vangg van gokverslaving in Nederland, met het rapport Risico-analyse kansspelen (1993), en 
eenn onderzoek naar verwervingscriminaliteit in relatie tot gokken, met het rapport Gokversla-
vingving en criminaliteit (1995).132 Bij de voorbereiding, de opzet en uitvoering van beide onderzoe-
kenn ben ik nauw betrokken. In het verlengde hiervan worden evaluaties gemaakt van het 
Luckyy Ten en van de Instantloterij, achtereenvolgens eveneens door de universiteit van Tilburg 
enn door het Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO) in samenwerking met Bakkenist Mana-
gementt Consultants.133 

Inn de eerdere fasen van de problematisering van gokverslaving doen weliswaar al 
schattingenn de ronde, maar dat zijn wilde schattingen die ver uiteenlopen en onbetrouwbaar 
zijn.. Dit heeft niet zozeer te maken met de neiging om te manipuleren met de omvang van de 
problematiek,, alswel met het feit dat deze schattingen een andere kwalitatieve betekenis heb-
ben.. Ze zijn bedoeld om de aandacht op het probleem te vestigen, niet om specifieke ingrepen 
tee verantwoorden. 

Zoo doet vanaf 1985 het getal van 100 duizend 'excessieve gokkers' de ronde. Deze 
schattingg maakt W. Fonteijn in een van de eerste Nederlandse publicaties over de behandeling 
vann gokverslaving.134 Fonteijn baseert zich op een schattingscoëfficient (0,77 procent van de 
bevolking)) in een Amerikaans onderzoek uit 1978. Afgezien van de vraag of de Amerikaanse 
enn Nederlandse situatie wei vergelijkbaar zijn, is de achtergrond van deze coëfficiënt onduide-
lijkk en is deze niet bedoeld voor het aandeel gokverslaafden maar voor het aandeel mensen 
datt zeer regelmatig gokt. Bovendien past Fonteijn de coëfficiënt in Nederland niet helemaal 
goedd toe. Hij relativeert de schatting zelf: 'Voor Nederland zijn dergelijke cijfers niet bekend (...) 
Hett getal lijkt aan de hoge kant en de juistheid ervan is moeilijk na te gaan.' 

Vanaff 1987 komt daarnaast het getal van 140 duizend 'probleemgokkers' in omloop. 
Ditt getal is afkomstig uit het rapport over gokverslaafden van de Jellinek-kliniek.135 Maar dit 
rapportt geeft geen onderbouwing van de schatting. De onderzoekster spreekt van een 'voor-
zichtigee schatting'. Het zou gaan om 'mensen die meer geld aan gokken uitgeven dan zij zich 
kunnenn veroorloven'. Dit is een ruimere categorie dan die van de 'verslaafden', die het rapport 
omschrijftt als '(...) zij die er niet zonder kunnen, ervan afhankelijk zijn en het niet meer onder 
controlee hebben'. 

Vanaff 1988 voegen onderzoekers van de universiteit van Utrecht hier de veel lagere 
schattingg aan toe van tien tot twintig duizend excessieve gokkers. Deze schatting staat in het 
rapportt Kansspelen als riskante gewoonte (1988) en is gebaseerd op een inventarisatie van de 
aanmeldingenn van gokkers (1100 è 1200) in 1987 bij de CAD's. Naar analogie van schattingen 
bijj de hulpvraag van alcoholisten stellen de onderzoekers dat de hulpvraag voor gokkers zou 
liggenn tussen de 5 en 10 procent van het 'werkelijke aantal'. Ook in dit geval relativeren de on-

132.. Kingma (1993); M. van den Heuvel, J. van Kalmthout, Gokverslaving en criminaliteit in Nederland. Een verken-
nendenende studie naar de aard en omvang van aan gokken en gokverslaving gerelateerde criminaliteit, KUB, Til-
burg,, 1995. 
133.. M. van den Heuvel, J. van Kalmthout, Lucky 10 in Nederland, KUB, Tilburg, 1994; Ministerie van Justitie, De 
krasloterijkrasloterij in Nederland. Deelname, deelnemers, risico's en handhaving, uitgevoerd door IVO en Bakkenist, 1995. 
134.. W. Fonteijn, 'Over de behandeling van excessief gokken', Direktieve Therapie en Hypnose, 1985, nr.3. 
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derzoekerss de schatting. Het zou gaan om 'niet meer dan een indicatie'. Zij stellen ronduit dat 
'uitgaandee van wat bekend is over probleemgevallen bij de verschillende soorten kansspelen, 
err geen betrouwbare schattingg van het totaal aantal probleemgokkers mogelijk is'. 

Vanaff 1989 komt hier nog het getal van 75 duizend verslaafden aan fruitautomaten bij. 
Ditt getal staat in het rapport Gokken in Deventer en Nijmegen (1989).136 De schatting is ditmaal 
gebaseerdd op een enquête onder een steekproef van mannen tussen de 15 en 35 jaar in Nij-
megenn en Deventer. Als criterium voor 'excessief gokken' hanteren de onderzoekers 'een be-
stedingg van minstens 25 procent van het netto inkomen aan fruitautomaten'. Enkele spelers 
gevenn aan een dergelijk hoog aandeel aan fruitautomaten te spenderen. In dit geval relativeren 
dee onderzoekers hun schatting niet. Maar nog los van de vraagtekens die bij de steekproef 
gesteldd kunnen worden, moet worden betwijfeld of de beoordeling door spelers van hun be-
stedingenn aan het gokken wel een betrouwbaar criterium oplevert, en of de generalisatie van 
dee kleine steekproef naar Nederland als geheel wel verantwoord is.137 

Bijj al deze schattingen teken ik aan dat het noemen van een exact richtgetal een veel 
groteree precisie suggereert dan wetenschappelijk verantwoord is. De marges zijn waarschijnlijk 
zelfss zo groot dat de getallen hun betekenis verliezen. Niettemin herhalen de media en be-
leidsmakerss de schattingen vaak met grote stelligheid, met weglating van de eventuele nuan-
ceringenn van onderzoekers. Een woordvoerder van de NeVIV spreekt in 1991 in het actualitei-
tenprogrammaa Televizier (AVRO) bijvoorbeeld over 300 duizend gokverslaafden.138 En in Als 
dede knikkers het spel bepalen (1993), een boekje met 'heldere en duidelijke informatie over 
gokkenn en gokverslaving' van de Jellinek-kliniek, stelt Kerssemakers zonder meer dat weten-
schappelijkk onderzoek uitwijst dat er in Nederland 200 duizend probleemgokkers zijn.138 

Inn de fase waarin ramingen van de gokproblematiek centraal staan krijgen controversen over 
dee getallen scherpe kanten. Besluiten worden daarvan afhankelijk en er wordt een gewicht 
meee toegekend aan de belangen van ambtenaren, ondernemers en hulpverleners. Dat blijkt 
duidelijkk uit de gang van zaken rond de eerste studies. Zo komt de door mij op verzoek van het 
ministeriee van WVC gemaakte schatting in Risico-analyse kansspelen (1993) uit op minstens 
300 duizend gokverslaafden. Omdat zij deze schatting veel te laag vinden proberen beleidsme-
dewerkerss van de NeVIV direct, op basis van het persbericht, het onderzoek in de Volkskrant 
tee diskwalificeren.140 Volgens hen zou uit ander en beter (niet genoemd) onderzoek blijken dat 
err 140 tot 200 duizend gokverslaafden zijn. De diskwalificerende reactie is mede ingegeven 

135.. Prins (1987). 
136.. B.P.M. Janssens , P. Onessen , J. Overbekking , Gokken  in  Deventer  en Nijmegen.  Onderzoek  naar  omvang, 
aardaard  en ontwikkeling  van gokgedrag  uitgevoerd  in  opdracht  van de gemeenten  Deventer  en Nijmegen,  Deven-
ter/Nijmegen ,, 1989. 
137.. In een onderzoe k in opdrach t van de VAN naar het onderschei d tusse n 'probleemspelers ' en 'recreatiev e spe-
lers ''  van Kok e.a. (1991), probere n de onderzoeker s een indru k te krijge n van het aandeel van het netto-inkome n dat 
speler ss aan het gokke n besteden . De onderzoeker s concluderen : Veel speler s weten niet precie s wat zij verspele n 
enn sommige n weten ook niet wat hun netto inkome n is' . 
138.. 'Het gokconvenan t van Breda' , Televizier,  AVRO, 12 decembe r 1991. 
139.. R. Kerssemakers , Als  de knikkers  net  spel  bepalen.  Over  gokken  en gokverslaving,  De Brink , Amsterdam , 
1993,, 51. 
140.. R. Bovens , A de Vos, 'Krasloteri j zal gokverslavin g doen toenemen' , de Volkskrant,  5 novembe r 1993; 
S.. Kingma , 'Hetze tegen kraslo t is weini g geloofwaardig' , de Volkskrant,  12 novembe r 1993. 
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doorr de omstandigheid dat de opdracht tot de schatting niet voortkomt uit de verslavingszorg 
maarr uit het sportbeleid van het ministerie van WVC. Dit ministerie behartigt naast de belan-
genn van de verslavingszorg tevens de aan het verslavingsbeleid tegenstrijdige belangen van 
dee SNS. WVC wil de Eerste Kamer voor het debat over de Instantloterij, waar de verslavings-
zorgg op tegen is, met het rapport informeren over gokverslaving. Daarnaast doorkruist het mi-
nisteriee van WVC met haar onderzoeksopdracht het beleid van het ministerie van Justitie, dat 
eveneenss de omvang van de gokproblematiek wil onderzoeken en erop uit is om de groei van 
kansspelenn aan banden te leggen. Zowel functionarissen uit de verslavingszorg als ambtena-
renn van het ministerie van Justitie vinden mijn onderzoek verdacht - zij schromen niet om de 
onderzoekerr bij gelegenheid te betichten van 'partijdigheid', 'oplichting', 'corruptie', 'manipula-
tie'' en dirty research. Zij grijpen de eerste gelegenheid aan om de schatting als 'onjuist' en 
'achterhaald'' terzijde te schuiven. Die gelegenheid doet zich begin 1994 voor op een speciaal 
overr dit onderwerp door de Jellinek-kliniek georganiseerd symposium, alwaar de verslavings-
deskundigee Prof. W. van den Brink, van het mede door het Jellinek gefinancierde instituut voor 
verslavingsonderzoekk (AIAR), de schatting uit Risico-analyse kansspelen (1993) (waarvan de 
auteurr natuurlijk niet voor het symposium is uitgenodigd) in twijfel trekt. Van den Brink stelt dat 
err zeker het dubbele aantal van 40 tot 60 duizend gokverslaafden moet zijn. Vanaf dat mo-
mentt is dit in alle beleidsrapporten het nieuwe richtgetal, ook in de regeringsnota Kansspelen 
herijktherijkt (1995). 

Alss Van den Brink en zijn collega's van het AIAR in 1995 uiteindelijk een commentaar 
opp Risico-analyse kansspelen (1993) publiceren, waarin zij stellen dat er 'nog geen goede 
schattingg van het aantal gokverslaafden is', blijkt hun wantrouwen, naast de ongebruikelijke 
doorr mij ontworpen meetmethode (waar zij verder niet op ingaan), in hoofdzaak gebaseerd te 
zijnn op het verschil tussen de omvang van de schatting en het aantal aanmelding van gokver-
slaafdenn bij hulpverlenende instellingen.141 Maar dit is een zwak argument. Ten eerste klopt de 
berekeningg niet. Van den Brink c.s. verkleinen het verschil tussen de schatting en de hulpvraag 
kunstmatigg met meer dan de helft door het laagst mogelijke getal uit Risico-analyse kansspe-
lenlen (20 in plaats van 30 duizend gokverslaafden) af te zetten tegen het hoogst mogelijke getal 
voorr de hulpvraag (8000 in plaats van 6000). Aldus stellen zij, door ook nog eens 'te veronder-
stellen'' dat de hulpvraag 'in werkelijkheid aanzienlijk hoger moet liggen', dat mijn schatting zou 
betekenenn dat 'meer dan 50 procent' van de probleemgokkers bij de hulpverlening terecht 
komt,, wat een ongeloofwaardig hoog percentage is. Volgens mij gaat het op basis van mijn 
schattingg voor 1993 echter hooguit om 20 procent. 

Tenn tweede is het argument zwak omdat Van den Brink c.s. geheel voorbijgaan aan 
hett feit dat het verband tussen de omvang van een bepaalde problematiek en de hulpvraag 
enormm kan variëren en afhankelijk is van de omstandigheden. Zo hanteren verslavingszorgin-
stellingenn voor drugs- en alcoholverslaafden achtereenvolgens de richtgetallen 20 duizend en 
3000 duizend; drugsverslaafden zouden voor een groot en de alcoholisten voor een klein deel 
bijj de hulpverlening terecht komen. Dit verschil in bereik verwondert niet omdat drugs veel 
meerr omstreden zijn dan alcohol, en de CAD's door het verstrekken van methadon recht-
streekss bij het druggebruik betrokken zijn. Voor de snelle stijging tussen 1990 en 1993 van de 
hulpvraagg voor gokverslaving bij de CAD's, van 2700 naar 5900 gevallen, kan een verklaring 

141.. W. van den Brink, M. Koeter, J. Derks en N. Poelijoe, 'Een gokje wagen of gewaagd gokken', Tijdschrift voor 
Alcohol,Alcohol, Drugs en andere Psychotrope stoffen, 1995,137-147. 
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wordenn gezocht in de relatieve laagdrempeligheid van de hulpverlening aan gokkers.142 Veel 
CAD'ss ontwikkelen aan het begin van de jaren negentig zogenaamde groepscursussen 'stop-
penn met gokken'.143 Jongeren met gokproblemen kunnen wekelijks klassikale voorlichting en 
begeleidingg krijgen om hun speelgedrag beter te leren beheersen. Alle aanmeldingen voor de-
zee in vergelijking met persoonlijkheids- of systeemtherapie laagdrempelige cursussen worden 
geregistreerdd als gokverslaafden. Deze cursussen, die de CAD's op veel manieren onder de 
aandachtt brengen, behandelen bovendien een nieuwe problematiek waar de media veel aan-
dachtt aan schenken. Het gaat bij deze behandeling in hoofdzaak om jongeren, die vaak door 
ouders,, jeugdverenigingen of de politie tot deelname worden gestimuleerd. Een bereik van 
200 procent of meer van de gokverslaafden door de hulpverlening, ergens tussen de alcohol en 
drugss in, is zo bezien niet onaannemelijk. 

6.6.26.6.2 Onderzoek 
Hoee valt het moeilijk bespreekbare, nauwelijks zichtbare en normatief beladen probleem van 
gokverslavingg objectief te meten? Dit is de belangrijkste vraag bij ieder onderzoek naar de om-
vangg van gokverslaving. Een objectieve meting is alleen mogelijk wanneer de onderzoekers 
expliciett een beoordelingsstandaard invoeren (wanneer is iemand gokverslaafd?). Dit levert 
hett eerste onderzoeksprobleem van de validiteit op. Maar de deelnemers aan het onderzoek 
kunnenn de neiging hebben om, gezien het normatieve karakter van deze beoordeling en hun 
emotionelee betrokkenheid bij dit onderwerp, tegenover het onderzoek een strategische hou-
dingg aan te nemen (hoe weten we of gokverslaafden niet selectief aan het onderzoek deelne-
menn en of de antwoorden eertijk zijn?). Dit levert het tweede onderzoeksprobleem van de re-
presentativiteitt en de betrouwbaarheid op. Bovendien, als de problematiek op een valide en 
betrouwbaree manier gemeten is, rest voor de gebruikers van het onderzoek nog de vraag hoe 
uitzonderlijkk de gokverslavingsproblematiek is (wat is de vergelijkingsstandaard?). Dit is het 
derdee onderzoeksprobleem van de significantie of relevantie. 

Inn Risico-analyse kansspelen (1993) heb ik geprobeerd om deze onderzoeksproble-
menn op te lossen door allereerst op basis van een nationale enquête de marktomvang en de 
deelnamee aan de hoofdvormen van kansspelen in Nederland in kaart te brengen. Tot op dat 
momentt bestaan hierover voor de verschillende kansspelen slechts onnauwkeurige, onvolledi-
gee of vage indrukken, waardoor de markten zich getalsmatig nauwelijks laten vergelijken. De-
zee eerste stap schept een vergelijkingskader, zodat de omvang van gokverslaving a) afgezet 
kann worden tegen de omvang van de totale deelname en b) de verschillende deelmarkten van 
loterijen,, bingo's, casino's en speelautomaten voor het verslavingsrisico ten op zichte van el-
kaarr te markeren zijn. Tegelijkertijd wordt een globale beoordelingsstandaard voor het versla-
vingsgevaarr ingevoerd, omdat een eerste indruk kan worden gegeven van de betrokkenheid 
bijj het spel, afgemeten aan de speekJuur, de frequenties, de bestedingen en de motieven. 

Vervolgenss heb ik een specifieke beoordelingsstandaard voor gokverslaving ingevoerd. 
Naastt de intensiteit van de betrokkenheid is die standaard in beginsel, afgaande op de in pa-

142.. Deze cijfer s over de behandelin g van gokverslaafde n geef t Nederlands e Verenigin g van CAD's (NVC), Lande-
lijklijk  Alcohol  en Drugs  Informatie Systeem  (LADIS). 
1433 . Zie T. de Vos, 'Hulpverlenin g en preventie' , in: H. Moerland , A. van 't Veer (red) , Gokken  op speelautomaten, 
Goudaa Quint , Arnhem , 1995,115-126. 
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ragraaff 6.5.1 besproken dimensies (zie figuur 6.1), te relateren aan de betekenis van het spel 
voorr de spelers en aan de afwijkende gevolgen van het spel voor de omgeving. Zoals ik in dit 
hoofdstukk in een soort 'relativiteitstheorie' van gokverslaving - de waardering voor het spel kan 
wordenn omgezet in verslaving en vice versa - heb betoogd, schuilt in het bestempelen van ie-
mandd tot de categorie van gokverslaafden per definitie een arbitrair en normatief element. De 
betekeniss van en gevoeligheid voor gokverslaving kan aanzienlijke variaties vertonen. In hoe-
verree rekening wordt gehouden met deze normatieve gevoeligheid van gokverslaving, daarop 
berustt het wezenlijke verschil tussen 'relativistische' en 'absolutistische' standaarden voor 
gokverslaving.. Een relativistische standaard is gebaseerd op het eigen oordeel van de betrok-
kenenn en maakt de omvang van gokverslaving afhankelijk van wat zij in een bepaalde situatie 
onderr gokverslaving verstaan. Een 'absolutistische' standaard is gebaseerd op de criteria van 
onderzoekerss en maakt gokverslaving tot een onveranderlijke grootheid. Om rekening met de 
normatievee variaties te kunnen houden heb ik gekozen voor een relativistische standaard. Het 
oordeell of zij gokverslaafd zijn heb ik daarbij niet overgelaten aan de spelers, omdat vaak 
wordtt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van gokverslaafden zelf, maar aan mensen uit hun 
naastee omgeving. Dit is een soort 'nominatie-methode': mensen wijzen elkaar aan als zijnde 
gokverslaafd. . 

Vann secundair belang bij de keuze voor deze aanpak is geweest de twijfel aan de vali-
diteitt van bestaande absolute maatstaven voor gokverslaving, met name de reeds genoemde 
SOGS-test.. Twijfel aan de validiteit van deze test, dus aan de vraag of deze test wel gokver-
slavingg meet, vloeit voort uit de gedachte dat zeer veel gokkers met in de SOQS genoemde 
probleemaspectenn te maken- krijgen - zoals 'meer verspelen dan men van plan was', 'verloren 
geldd proberen terug te winnen', 'het lenen van geld' en 'het negeren van andere verplichtin-
gen'' - zonder dat de meeste spelers deze problemen als indicatie voor verslaving beschouwen 
(terr vergelijking: te hard rijden of aangeschoten zijn overkomt veel automobilisten of drinkers, 
zonderr dat zij als verslaafd aan snelheid of alcohol beschouwd worden). Een bevestiging van 
dezee twijfel kan worden gezien in een Nederlands onderzoek uit 1991 onder automaatspelers, 
gerichtt op het onderscheid tussen 'probleemspelers' en 'recreatieve spelers'.144 In dat onder-
zoekk bleek slechts eenderde van de spelers die met de SOGS als probleemspeler gekwalifi-
ceerdd waren zichzelf als gokverslaafd te beschouwen. De afzonderlijke criteria zouden mijns 
inzienss eigenlijk niet als nominale eenheden moeten worden behandeld, waarin de eenheden 
bijj elkaar opgeteld worden zoals de SOGS doet, maar als continue eenheden, waarbij wordt 
gemetenn hoe regelmatig en vergaand bepaalde problemen zich voordoen. Belangrijk hierbij is 
tee beseffen dat de SOGS niet is ontwikkeld voor spelers in alledaagse omstandigheden maar 
voorr mensen die reeds als patiënt zijn opgenomen. The SOGS appears to be a valid, reliable 
screeningg instrument for the rapid screening of alcoholic, drug-dependent, and other patients 
forr pathological gambling', aldus de ontwerpers van deze test (mijn accentuering).145 Dat de 
problematiekk ernstig is staat bij patiënten min of meer op voorhand vast. Een verder probleem 
bijj de SOGS als schatter is bij hoeveel probleemeenheden gesproken kan worden van gokver-
slaving.. Onderzoekers hanteren hiervoor een SOGS-score van 3 of 4 of 5 eenheden en soms 
hoger.. Het zal duidelijk zijn dat de vrij arbitraire keuze van onderzoekers voor een drempel-
waardee de omvang van de schatting sterk beïnvloedt. 

144.. Kok e.a (1991). 
145.. Lesieur , Blum e (1987) 1186. 
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Zoalss door mij uitgevoerd leidt het nomineren in 1993 voor Nederland tot een coëffici-
ëntt van 0,26 procent voor de bevolking van tussen de 12 en 75 jaar. Dit levert als richtgetal 
300 duizend gokverslaafden op, in hoofdzaak te vinden bij speelautomaten (73 procent), casi-
no'ss (12 procent) en bingo's (12 procent). Deze schatting baseer ik op het aantal mensen van 
tussenn de 12 en 75 jaar dat in het eigen huishouden een gokverslaafde kent. Aan hen is te-
venss gevraagd aan welke spelvormen deze gokker verslaafd is, en of er op de een of andere 
manierr sprake is van sociale of financiële problemen; in eenderde van de gevallen blijkt dat 
laatstee niet het geval te zijn. 

Nuu zijn er bij deze werkwijze kanttekeningen te plaatsen, waardoor het gevonden getal 
opp grond van aannames gecorrigeerd kan worden. Zo zou men de schatting aan kunnen pas-
senn voor het aantal verslaafden dat de verslaving voor het eigen huishouden verborgen weet 
tee houden, en op grond daarvan met bijvoorbeeld een kwart kunnen verhogen tot 
388 duizend.146 Een belangrijker onzekerheid betreft de schatter zelf en vloeit voort uit de ma-
nierr waarop de omvang van. het huishouden is behandeld. In de door mij toegepaste vragen-
lijstt is namelijk onduidelijk in hoeverre de respondenten zichzelf meerekenen. Naast de eerder 
gepubliceerdee bezwaren tegen het onderzoek vinden Van den Brink c.s. hierin een volgend 
argumentt om deze methode af te wijzen in het rapport Een gokje wagen of gewaagd gokken 
(1996),, het verslag van hun onderzoek naar de omvang van gokverslaving in Amsterdam en 
Noord-Holland.147 7 

Dee onvolkomenheid voor de omvang van het huishouden ondermijnt de validiteit van 
dee nominatiemethode echter niet. Onvolkomenheden kunnen leiden tot correcties op de ge-
vondenn uitkomsten en, bij een volgend onderzoek, tot een verbetering van de vragenlijst. Voor 
19933 komt ik uit op 42 duizend gokverslaafden (een coefficient van 0,37 procent voor de 12 tot 
755 jarigen) als ik de respondenten helemaal niet meereken, en op 30 duizend (een coëfficiënt 
vann 0,26 procent) als ik de respondenten volledig meereken.146 Om aan de veilige kant te blij-
venn ga ik in dit boek voor 1993 uit van 42 duizend gokverslaafden, zoals ter zake in tabel 6.5 -
0,066 procent van de loterijspelers, 2,5 procent van de bingospelers, 1,3 procent van de casino-
spelerss en 3,8 procent van de automaatspelers.149 Ik veronderstel daarbij dat de respondenten 
eenn tamelijk lage drempel voor gokverslaving hanteren, aangezien zij aankruisen dat de ver-
slavingg in een flink aantal gevallen (nog) niet tot sociale of financiële problemen heeft geleid. 

Dee negatieve bejegening van Risico-analyse kansspelen (1993) kan, naast de voor 

146.. In het onderzoe k naar het onderschei d tusse n probleemspeler s en recreatiev e speler s van Kok e.a. (1991) zegt 
eenn kwar t van de probleemspeler s dat hun famili e niet weet dat zij spelen . 
147.. M.W.J. Koeter , W. van den Brink , A. Niewijk , Een gokje  wagen  of  gewaagd  gokken.  Een onderzoek  naar  deel-
namename  aan kansspelen  en gokverslaving  in  Amsterdam  en Noord-Holland,  Twee delen , AJAR, Amsterdam , 1996, deel 
1,24/4041. . 
148.. Het getal 42.000 is de uitkoms t van de volgend e berekening : het aantal gerapporteerd e gokverslaafde n minu s 
hett  aantal dat betrekkin g heeft op een enkelvoudi g huishoude n (60 - 5 = 55), gedeel d door de gemiddeld e omvan g 
vann de huishouden s minu s de responden t (2,9 -1 = 1,9), gedeel d door het total e aantal respondente n (7.840); het 
resultaa tt  vermenigvuldi g ik vervolgen s met de bevolkinsomvan g van 11,3 miljoe n inwoner s van tusse n de 12 en 
755 jaar. 

149.. Bij deze getalle n ga ik uit van 5,3 miljoe n loterijspelers , 800 duizen d automaatspelers , 400 duizen d casinobe -
zoeker ss en 200 duizen d bingospelers , in combinati e met het gegeve n dat 73 procen t van de gokverslaafde n op au-
tomate nn speelt , 12 procen t het casin o bezoekt , eveneen s 12 procen t bing o speel t en 8 procen t aan loterije n deel -
neemt .. Deze getalle n geef t Kingm a 1993. 
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sommigenn kennelijk bedreigend lage schatting, worden toegeschreven aan de uitgesproken 
voorkeurr van veel ambtenaren en onderzoekers voor absolutistische schattingsprocedures.150 

Datt is zeker het geval in Een gokje wagen of gewaagd gokken (1996) van Van den Brink c.s.151 

Dee onderzoekers spreken ondubbelzinnig hun voorkeur uit voor de DSM-III definitie van gok-
verslavingg en een meting met de SOGS. Aan de SOGS schrijven zij in het eerste deel van hun 
rapportagee 'uitstekende psychometrische kwaliteiten' toe - zij gaan voorbij aan de zojuist door 
mijj bij de validiteit van de SOGS geplaatste kanttekeningen; slechts op statistische gronden 
zouu volgens de onderzoekers bij de SOGS sprake kunnen zijn van een 'lichte overschatting'. 
Mett de SOGS komen de onderzoekers tot een coëfficiënt van 1,6 procent gokverslaafden in 
dee bevolking tussen 12 en 35 jaar van Amsterdam en Noord-Holland, hetgeen voor Nederland 
alsals geheel neer zou komen op een raming van minstens 70 duizend en hoogstens 100 dui-
zendd gokverslaafden. Maar deze laatste getallen noemen Van den Brink c.s. niet, in het twee-
dee deel van hun rapport waarin zij de extrapolatie maken. Dat komt doordat zij een aantal res-
pondentenn met een relatief hoge SOGS-score nog aanvullende vragenlijsten in hebben laten 
vullen,, waaronder de sectie over het 'pathologisch gokken' van het Composite International 
DiagnosticDiagnostic Interview (CIDI). Het CIDI is net als de SOGS gebaseerd op DSM-III criteria maar 
meett deze op een uitvoeriger en nauwkeuriger wijze. Dan blijken de onderzoekers ten on-
rechtee een aanzienlijk aandeel van de respondenten op grond van de SOGS tot gokverslaafd 
inn de zin van DSM-III gekwalificeerd te hebben. Zij stellen vervolgens hun schatting met bijna 
dee helft (!) naar beneden toe bij: de coëfficiënt van 1,6 procent voor de 12 tot 35 jarigen in Am-
sterdamm en Noord-Holland wordt 0,9 procent. Dan komen zij uit op minstens 50 en hoogstens 
655 duizend gokverslaafden voor Nederland als geheel. En dat sluit, wat de onderzoekers zelf 
niett nalaten op te merken, goed aan bij de raming van 40 tot 60 duizend die zij voorafgaand 
aann hun onderzoek in hun kritiek op Risico-analyse kansspelen (1993) al naar voren brachten. 

Bijj dit jongleren met getallen gaat het mij er niet alleen om het nomineren te verdedigen 
alss een eenvoudige manier om een prevalentieschatting te maken, onder verwijzing naar de 
geblekenn gebreken van alternatieven en het bij nader inzien niet al te grote verschil met schat-
tingenn op basis van de SOGS - de verschillen zijn in ieder geval niet zodanig dat zij aanleiding 
zoudenn kunnen geven tot verschillende beleidsmaatregelen. Met enige goede wil kan men de 
ramingenn zelfs samen laten vallen, door enerzijds de nominatieschatting van 42 duizend iets 
verderr op te hogen voor verborgen gokgedrag, en door anderzijds de SOGS-schatting, zoals 
doorr Van den Brink c.s. reeds teruggebracht tot minimaal 50 duizend, nog iets verder naar be-
nedenn toe bij te stellen. Dat laatste is niet onverantwoord wanneer de onderzoekers een iets 
hogeree drempelwaarde bij de SOGS zouden gaan hanteren en wanneer zij er niet zonder 
meerr vanuit zouden gaan dat Amsterdam, waarop de steekproef grotendeels is gebaseerd, 
representatieff voor Nederland is. 

Maarr een dergelijk compromis zou misleidend en verhullend zijn. We nemen dan impli-
ciett aan dat de beide beschreven methoden hetzelfde gokverschijnsel meten. Deze aanname 

150.. Dit is enigszin s merkwaardi g omdat ik in persoonlijk e gesprekke n heb gemerk t dat deze beleidsmaker s en on-
derzoeker ss de nadelen van een absolutistisch e en de voordele n van een relativistisch e benaderin g wel degelij k in-
zien.. Dat zij desondank s de voorkeu r geven aan een absolutistisch e invalshoek , zou te maken kunne n hebben met 
hett  feit dat zij hierdoo r zelf geen interpretati e of keuze hoeven te maken en daar dus ook niet verantwoordelij k voor 
gestel dd kunne n worden . De conclusie s en het beleid volge n immer s 'logisch ' voor t uit het onderzoek . 
151.. Koetere.a . (1996). 
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slui tt  wel aan bij de absolutistisch e invalshoek , wat tot uitin g kom t in kwalificatie s als - in het 
rappor tt  van Van den Brin k c.s . is daar herhaaldelij k sprak e van - 'het werkelijk e aantal' , 'de 
écht ee verslaafden' , 'de eigenlijk e waarde ' en de 'best e methode' , maar staa t haaks op de rela-
tivistisch ee benadering . Daarin word t ervan uitgegaa n dat verschillend e methode n verschillend e 
verschijnsele nn meten en dat , sterke r geformuleerd , de gevonde n gokverslavin g het resultaa t 
vann de method e is: uiteindelij k is de omvan g van gokverslavin g niet meer of minde r dan een 
wetenschappelijk ee constructie . Het enig e dat onderzoeker s zich af zoude n moete n vrage n is in 
hoeverr ee de toegepast e method e het verlangd e criteriu m benadert , en niet in hoeverr e de ge-
realiseerd ee schattin g aanslui t bij di e van een ander criterium . Bij de SOGS is het criteriu m op-
gebouw dd uit een verzamelin g (overigen s voo r de hand liggende ) gokproblemen , zoals geab-
straheer dd doo r enkel e vooraanstaand e Amerikaans e psychiater s en geoperationaliseer d doo r 
onderzoekers .. Bij het nominere n gaat het om iets anders , om de ervaringe n en het oordee l 
vann mense n die in hun naast e omgevin g met een gokke r te maken hebben . Wat wi l men we-
ten?? Waarin stel t de onderzoeke r het vertrouwen ? Daar hang t de voorkeu r voo r de ene of de 
ander ee method e vanaf . We moete n er, kortom , voo r waken met het berekene n van objectiev e 
getalle nn voo r gokverslavin g - wat op zichzel f nutti g kan zijn - niet tegelijkertij d te gaan gelove n 
datt  gokverslavin g een objectie f verschijnse l is. Dat is de werel d op de kop zetten . 

Inn de derd e fase van de verzelfstandigin g van de gokproblematie k word t dus geprobeer d om 
mett  behul p van wetenschappelij k onderzoe k gokverslavin g tot een objectief  meetbaa r ver -
schijnse ll  te maken . Net als bij het vaststelle n van de behendigheidsstatu s van kansspelen , dat 
evenzee rr  gepaar d gaat met arbitrair e keuzes en wiskundig e en juridisch e scherpslijperij , heeft 
dee abracadabr a van de prevalentieschattinge n ingrijpend e gevolge n voo r de constructi e van 
dee kansspelsecto r en is daaro m van sociologisc h belang . Want omda t gokverslavin g op een 
gegeve nn momen t tot een verzamelin g hard e feite n wordt , stel t de regerin g paal en perk aan de 
uitbreidin gg en groe i van kansspelen . En omda t word t vastgestel d dat speelautomate n de 
grootst ee boosdoener s zijn , worde n deze teruggedrongen . 

Dee ontwikkelin g van het wetenschappelij k onderzoe k is in deze fase nauw verweve n 
mett  het kansspelbeleid.  Omda t de belange n én de onzekerheidsmarge s groo t zijn roep t vrijwe l 
iederr  onderzoe k een tegenonderzoe k op. Dat is reeds het geva l bij het rappor t Kansspeten  als 
riskanteriskante  gewoonte  (1988) in opdrach t van de RvC. Naar aanleidin g hierva n geven de ALN , de 
Staatsloteri jj  en de SNS opdrach t tot het rappor t De Nederlandse  kansspelmarkt  (1989).152 In 
datt  rappor t gaan geleerde n in op de conceptuel e verwarrin g ron d gokverslavin g en de ver-
moedelijk ee overschattin g van het problee m in de media . Zij spreke n bovendie n een voo r de 
NILL bedreigend e opmerkin g uit het onderzoe k van de RvC tegen , namelij k dat de Instantloteri j 
eenn 'riskan t kansspel ' zou zijn . 

Hett  belei d bevorder t op deze manie r een sterk e toenam e van het onderzoe k naar 
kansspelen ,, wat niet automatisc h wi l zeggen dat ook de kwalitei t toeneemt . Omda t het onder -
zoekk nauw verweve n is met het belei d gaat dit onderzoe k gepaar d met wantrouwen , ver-
dachtmakingendachtmakingen  en manipulatie s waardoo r de emotie s hoo g op kunne n lopen . Fatsoensregel s 
verdwijne nn som s naar de achtergron d en in begeleidingscommissie s worde n som s wonderlijk e 

152.. W. Driehuis , J. Bunt , M. van Empel , J. van der Pligt , De Nederlandse  kansspelmarkt.  Feiten,  kansen  en bedrei-
gingen,gingen,  rappor t aan de Tweede Kamer in opdrach t van de ALN, de Staatsloteri j en de SNS, Amsterdam , 1989. 
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discussiess gevoerd en coalities gesmeed. Wetenschappers lopen het gevaar een speelbal in 
eenn explosief krachtenveld te worden. Rapporten worden al snel onderdeel van een rapporten-
strijd,, waarbij de kwaliteit juist sterk varieert en de waardering voor het rapport vaak weinig met 
dee kwaliteit te maken heeft. Zulke onderzoekssituaties laten weinig ruimte voor genuanceerde 
standpunten. . 

Inn de rapporten Risico-analyse kansspelen (1993) en Een gokje wagen of gewaagd 
gokkengokken (1996) proberen de onderzoekers serieus om aan de eisen van validiteit, betrouwbaar-
heidd en relevantie te voldoen. Maar er verschijnen ook onderzoeken die op de meest elemen-
tairee punten tekortschieten. Bij de evaluatie van het Lucky Ten brengen de onderzoekers te-
genn de achtergrond van Risico-analyse kansspelen (1993) bijvoorbeeld de deelname aan het 
spell in kaart.153 Daaruit krijgen zij de globale indruk dat het spel 'goed past bij de categorie van 
lotto'ss en loterijen'. Zij verzuimen echter om een spelspecifieke maatstaf aan te leggen, waar-
doorr zij tot de conclusie moeten komen dat - en daar is het onderzoek nu juist om begonnen -
'niett aan te geven is wat het effect van Lucky Ten is op de omvang van gokverslaving in Ne-
derland'. . 

Bijj de evaluatie van de Instantloterij is het wantrouwen in Risico-analyse kansspelen 
(1993)) kennelijk zo groot dat, om een enkel spel te kunnen evalueren, de hele Nederlandse 
kansspelmarktt met een grootschalige enquête opnieuw in kaart wordt gebracht, verrassend 
genoegg op een vrijwel identieke wijze en weinig verrassend met ongeveer dezelfde uitkom-
sten.1944 Mede daardoor en doordat het ministerie van Justitie voor dit onderzoek een grote va-
riëteitriëteit aan onderzoekers inschakelt, wordt het een bijzonder duur onderzoek. Anders dan de 
onderzoekerss van het Lucky Ten proberen de onderzoekers van de Instantloterij wel een be-
oordelingsstandaardd voor gokverslaving in te voeren. Zij geven duidelijk de voorkeur aan een 
absolutee maatstaf maar wijzen de DSM-III definitie van gokverslaving gek genoeg van de 
hand,, nota bene omdat die 'te verslavingsgeörienteerd' is en daarom niet geschikt voor de In-
stantloterijj zou zijn. De onderzoekers introduceren vervolgens nieuwe operationele definities. 
Zijj spreken van 'risicokrassers' voor mensen die in een maand minstens 25 loten hebben ge-
kochtt en voldoen aan een 'risico-indicator' óf een 'probleemindicator' (2 tot 4,1 procent van de 
deelnemers).. Deelnemers die een risico- én een probleemindicator hebben worden 'probleem-
krasser** genoemd (0,3 tot 0,7 procent van de deelnemers). De opgevoerde indicatoren lijken 
overigenss wel weer sterk op die uit DSM-III. Aan de gehanteerde definities kleeft de schijn dat 
dezee vooral het resultaat van een onderhandelingsproces in de begeleidingscommissie zijn. 
Hett criterium lijkt zo te zijn opgesteld dat de Instantloterij weliswaar als riskant spel betiteld kan 
wordenn maar niet ais zodanig riskant dat deze ter discussie kan komen te staan. Een tekortko-
mingg is verder dat de onderzoekers voor de krasloten geen vergelijkingsstandaard instellen, 
zodatt de gegeven percentages op allerlei manieren gebruikt kunnen worden. 

Verwervingscriminalitei t t 
Naastt de pogingen om gokverslaving zo exact mogelijk te meten wordt ook geprobeerd om de 
verwervingscriminaliteitt in verband met gokken te meten. De aandacht voor verwervingscrimi-
naliteitt vloeit gedeeltelijk voort uit en overlapt met de aandacht voor gokverslaving, maar heeft 
ookk een zelfstandige betekenis die de belangstelling voor gokverslaving aanwakkert. Maar 

153.. Van den Heuvel , Van Kalmthou t (1994). 
154.. Ministeri e van Justiti e (1995). 
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doo rr  de veel groter e en vanzelfsprekend e aandach t voo r gokverslaafde n zelf lijk t de onrus t 
overr  gokverslavin g bovena l ingegeve n doo r empathi e met verslaafden . Van een lager e ord e is 
waarschijnlij kk  het eigenbelan g van derde n die doo r de omgevingsschad e van gokverslaafde n 
getroffe nn kunne n worden . 

Uitt  diverse  bronnen , uit de ervaringe n en rapporte n van de hulpverlenin g en uit ver -
scheiden ee onderzoeke n naar gokverslaving , blijk t duidelij k dat veel gokverslaafde n aanzienlij -
kee schulde n maken en dat een aanta l van hen diefstalle n en fraud e pleeg t om de verslavin g te 
bekostigen .. Dit geld t overigen s voo r een minderhei d van de gokverslaafden , de indicatie s vari -
ërenn van een kwar t tot de helft . Het rappor t van de Jellinek-klinie k uit 1987 geef t de volgend e 
impressie : : 

Grotee delen van het salari s zijn jarenlan g vergokt , men heeft tientalle n keren geleend en terug -
betaald ,, famili e en vriende n hebben bedrage n kwijtgescholde n en gaten gedicht , diefsta l in hui -
selijk ee krin g heeft plaatsgevonde n zonder aangifte ; waardevoll e goedere n zijn verpan d of ver-
kocht ,, herfinancierin g van krediete n komt voor , chequevervaising , verduisterin g en diefstalletje s 
hebbenn frequen t plaatsgevonden ; enkelen hebben zich geprostitueerd , sommigen , met name 
roulettespelers ,, hebben in hun gokcarriër e al meer dan een miljoe n vergok t - de zaak en de ei-
genn woning. 155 

Maarr  de aard van het verban d tusse n het gokke n en de delicte n is niet altij d duidelijk , bena -
drukke nn de meest e onderzoekers . Diefstalle n kunnen , in plaat s van doo r het gokke n te zijn 
veroorzaakt ,, ook aanleidin g zijn om (meer ) te gaan gokken . Gokke n en criminalitei t kunne n 
bovendie nn een gemeenschappelijk e achtergron d hebben . Beid e maken dan deel uit van een 
'deviant ee levensstijl' . 

Eenn voorbeel d van een deviant e levensstij l bied t een onderzoe k uit 1988 naar 137 
'zwerfjongeren ''  (overwegen d jongen s waarva n een kwar t word t gereken d tot de etnisch e min -
derheden )) in de binnensta d van Amsterdam. 186 Het rappor t bevat een afzonderlijk e paragraa f 
overr  druggebrui k en gokke n - de zwerfjongere n heten ook wel 'risicojongeren' . Tweederd e van 
henn is vertrouw d met gokautomate n en een kwar t speel t daar minimaa l wekelijk s op . Een 
aanta ll  gebruik t de gokha l als ontmoetingsplaats . Zij hange n daar rond : 'de straat , coffeeshop s 
enn gokhalle n hebbe n een central e plaat s in het leven van zwerfjongeren ' - het kom t zelfs voo r 
datt  zij voo r de social e diens t een gokha l als thuisadre s opgeven . Enkel e geïnterviewde n noe-
menn zichzel f spontaa n 'gokverslaafd' . De onderzoeker s wille n niet stigmatisere n en spreke n 
overr  een 'geliefd e tijdspassering' . Er bestaa t binne n deze groe p zwerfjongere n een duidelij k 
verban dd tusse n gokke n en stelen . 

Aann de ander e kant kunne n gokker s vanui t een normal e levensstij l zeer geleidelij k aan 
mett  geld leren te manipuleren . In het versla g uit 1989 van het onderzoe k naar fruitautomate n 
inn Devente r en Nijmege n halen de onderzoeker s een spele r aan die hierove r vertelt : 

Ikk  vroeg geld voor nieuw e schoolboeke n en koch t tweedehandsboeken , en ik ging voor oma 
naarr  de winkel , stal zoveel mogelij k de boodschappe n en hield het boodschappengek J zelf. Ik 

155.. Prins (1987) 18. 
156.. D. Korf , H. Hoogenhout , Thuis  op straat.  Een verkennend  onderzoek  naar  zwerfjongeren  in  de binnenstad  van 
Amsterdam,Amsterdam,  Platfor m GGZ, Amsterdam , 1989. 
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voeldee me niet schuldig want ik had de schoolboeken gekocht en de boodschappen gedaan.157 

Verwervingscriminaliteitt om te gokken is in diverse berichten als probleem aan de orde ge-
steld.. De Volkskrant besteedt in 1990 in een serie over de motieven tot 'kleine criminaliteit' bij-
voorbeeldd een aflevering aan een 33 jarige gokverslaafde. Volgens zijn advocaat, die het gok-
kenn als verzachtende omstandigheid aanvoert, ligt het verband eenvoudig: 'Eerst is er het gok-
ken,, dan zijn er de schulden en als oplossing kiest verdachte steevast voor de roofoverval of 
dee afpersing'. Het bericht over een 'Zaanse jeugdbende', van 25 jongens die in 1991 worden 
aangehouden,, wekt de indruk van gemengde verbanden tussen criminaliteit en gokken.158 Vol-
genss de rechercheur zijn de meeste arrestanten geen verslaafden. 'Wel kwam vast te staan 
datt een deel van de verdachten "heel veel geld" in speelautomaten liet verdwijnen'. Het lee-
wendeell van de opbrengsten uit diefstallen en berovingen, die op vier ton worden geschat, is 
opgegaann aan gokken, zo wordt vermoed. Bij veel van de jongens zou het criminele gedrag 
volgenss de wijkagent uit verveling en bravoure verklaard moeten worden. Vijf van de jongens 
wordenn wél 'gokverslaafd' genoemd. 

Pijnlijkk is het bericht uit 1991 over de penningmeester van de Petrus-parochie in Lei-
den,, die vanaf 1986 in totaal 1,6 miljoen gulden van de kerkkas in het casino vergokte.158 In het 
casinoo probeerde hij de tekorten op de kerkbalans te zuiveren. In 1994 komt aan het licht dat 
eenn vennoot van een Haags notariskantoor geld uit bij het kantoor in beheer gegeven erfenis-
senn gebruikt voor 'privé-uitgaven', met name voor casinobezoek.160 Bij het kantoor is sprake 
vann een administratieve en boekhoudkundige chaos. In 1995 leiden gokschulden zelfs tot een 
brutee roofmoord.161 De afgelegde verklaringen zijn zo 'leugenachtig' dat de politie besluit 'ver-
derr te spitten in het leven van de verdachte'. Zodoende stuit de politie op een gokschuld. On-
verklaarbaree misdaden en ongeregeldheden kunnen met gokken in verband worden gebracht. 
Err is bijvoorbeeld wel gesuggereerd dat de spectaculaire bomaanslag in 1994 op de Amster-
damsee kunstenaar Rob Scholte in verband zou staan met gokschulden. 

Inn de voetballerij wordt de grote verdeeldheid en het gebrek aan discipline in 1994 bij 
dee voetclub Feyenoord toegeschreven aan goktwisten tussen spelers. En de KNVB stelt de 
Nederlandsee topscheidsrechter Dick Jol in 1995 op non-actief omdat hij, naar later blijkt ten on-
rechte,, wordt beticht van het gokken in illegale Haagse wedkantoren op de uitslagen van door 
hemzelff geleide voetbalwedstrijden.162 En de Nederlandse, in Engeland werkzame, doelman 
Hanss Segers wordt in 1996 samen met enkele collega's aangeklaagd. Hij zou zich hebben la-
tenn verleiden tot het manipuleren van wedstrijden in opdracht van een Maleisisch-lndonesisch 
goksyndicaat,, dat veel geld op een Zwitserse bankrekening van Segers stortte.163 

Zo'nn vrij willekeurige reeks van berichten wekt gemakkelijk de indruk dat kansspelen een 
nieuwee en voorname bron van criminaliteit zijn. De Rotterdamse hoofdcommissaris van politie 
trektt in zijn nieuwjaarstoespraak in 1992 bijvoorbeeld landelijk de aandacht met de waarschu-

157.. Janssen s e.a. (1989) 39. 
158.. Verveling , bravour e en honge r naar geld motieve n jeugdbende' , Enkhuizer  Courant,  30 maart 1991. 
159.. de Volkskrant,  7 mei 1992. 
160.. dia Volkskrant,  17 maart 1994. 
161.. 'Gokverslavin g leidd e tot dubbel e moord' , de Volkskrant,  11 mei 1995. 
162.. de Volkskrant,  29 februar i 1996. 
163.. de Volkskrant,  11 februar i 1997. 
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wingg dat gokverslaafden 'wel eens op even grote schaal zouden kunnen inbreken en stelen als 
voorr drugverslaafden wordt aangenomen'.164 De gemeentepolitie van Eindhoven spreekt mid-
denn 1992 eveneens publiekelijk haar verontrusting uit over de criminaliteit van gokverslaaf-
den.1055 Bij tien van de negentien in de eerste helft van dat jaar in Eindhoven voor overvallen en 
inbrakenn aangehouden verdachten zou gokken een rol spelen. Een veelvuldig aangehaalde 
onderzoeksmatigee aanwijzing voor het verband tussen gokken en criminaliteit is een rapport uit 
19911 over de motieven voor woninginbraken.166 Van de 106 voor dat rapport geïnterviewde ar-
restantenn blijkt een aanzienlijk deel verslaafd: 43 procent aan drugs, 23 procent aan gokken en 
188 procent aan alcohol. Maar uit het rapport valt niet op te maken in hoeverre de steekproef 
representatieff is en wat de onderzoekers onder gokverslaving verstaan. 

Inn het rapport Gokverslaving en criminaliteit in Nederland (1995) van de universiteit van 
Tilburgg vormen de motieven en het gokgedrag van arrestanten het uitgangspunt voor een lan-
delijkee schatting van het aandeel (kleine) vermogenscriminaliteit dat aan het gokken kan wor-
denn toegeschreven.167 Ongeveer 4 procent van de voor (winkeldiefstal en inbraak aangehou-
denn verdachten geeft gokken op als reden voor het delict. Omdat het vragenlijstje op een on-
gecontroleerdee manier en bij de overgrote meerderheid van arrestanten zelfs niet wordt afge-
nomenn (de respons is 14 procent) moeten de onderzoekers - die opmerken 'dat onderzoek 
doenn naar gokken en criminaliteit niet eenvoudig is' - de conclusie trekken dat helaas - en daar 
iss het onderzoek nu juist om begonnen - 'geen betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan 
overr de omvang van de aan gokken en gokverslaving gerelateerde criminaliteit'. Niettemin kan 
aann het betrekkelijk lage percentage waarschijnlijk wel een zekere geldigheid worden toege-
kendd en kan de gegeven 4 procent zelfs nog aan de hoge kant zijn, wanneer we ervan uitgaan 
datt het vragenlijstje selectief is afgenomen bij arrestanten van wie op voorhand werd vermoed 
datt het gokkers zouden kunnen zijn. In ieder geval blijkt uit een meting van mijzelf in 
Denn Bosch, waarbij het vragenlijstje wel gecontroleerd en bij de overgrote meerderheid is af-
genomenn (de respons is 86 procent), 2 è 3 procent met gokken verband te houden.166 Veruit 
dee meeste arrestanten geven de drugs of het levensonderhoud op als reden voor vermogens-
delicten,, wat niet wegneemt dat het gokken een aantoonbare bijdrage aan de criminaliteit le-
vert. . 

6.77 Verzelfstandigin g en vermarktin g 

Inn dit hoofdstuk heb ik de vermarkting van kansspelen besproken, de derde fase in de verzelf-
standigingg van de kansspelsector. Een marktgerichte en ondernemingsgewijze exploitatie van 
kansspelenn krijgt in deze fase een wettige grondslag. De vermarkting gaat samen met een 
sterkee volumegroei van de legale kansspelen en met een toename van de maatschappelijke 

164.. 'Criminalitei t gokverslaafd e baart politieto p grot e zorg' , de Volkskrant,  3 januar i 1992. 
165.. Eindhovens  dagblad,  23 jul i 1992. 

166.. Bureau Van Dijk . Van Soomere n en Partners , Woninginbraak.  Motieven  en werkwijzen  vanuit  daderperspectief, 
inn opdrach t van het landelij k Bureau Voorkomin g Misdrijven , Den Haag, 1991. 
167.. Van den Heuvel , Van Kalmthou t (1995). 
168.. S. Kingma , Evaluatie  van het  speelautomaten-convenant  van 's-Hertogenbosch,  Gemeent e 's-Hertogenbosch . 
1995. . 
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gevolgenn van kansspelen, onder meer door de opkomst van gokverslaving. Met de vermarkt-
ingg raakt het gokcomplex verweven met grote delen van de samenleving en neemt de invloed 
ervann toe. 

Hett vormkenmerk van de vermarkting is de groei van gokmarkten. Daarmee neemt ook 
dee concurrentie toe. In hun streven tot groei en winst dingen spelondememingen in onderlinge 
concurrentiee naar de gunsten van zoveel mogelijk consumenten, die zij trachten te verleiden 
tott hogere uitgaven aan kansspelen. Spelondememingen richten zich op de onderlinge con-
currentiee en nemen afstand van de regelgeving. Dat laten zij over aan de overheid, die als be-
hartigerr van het collectieve belang in toenemende mate optreedt als scheidsrechter in een veld 
vann vrije marktkrachten. Dit komt markant tot uiting in een verdere verzelfstandiging van de 
Staatsloterijj die, nadat deze in de context van het alibimodel een regulerende functie voor de 
ioterijmarktt heeft gekregen, nu wordt geprivatiseerd. Afzonderlijke ondernemingen proberen de 
regelss wel in hun voordeel te beïnvloeden. En wanneer er onduidelijke of onrechtvaardige situ-
atiess ontstaan roept dit verzet op of vindt gemeenschappelijk overleg plaats. In het proces van 
marktvormingg worden de specifieke marktsegmenten omschreven en de spelproducten ont-
wikkeldd die het object van exploitatie zijn. Maar ondernemingen zijn niet zonder meer in ieder 
kansspell geïnteresseerd. Zij zijn ook niet zonder meer op een versoepeling van de wettelijke 
voorschriftenn uit. Ondernemingen oriënteren zich op de regelgeving, op de concurrenten en op 
dee spetersmarkt om hun winst te optimaliseren. 

Hett inhoudelijk kenmerk van de vermarkting is de oriëntatie op de externe effecten van 
dee exploitatie van het speelplezier. Dat het plezier van de speler het uitgangspunt van de 
marktt is, daar bestaat in dit stadium geen verschil van mening meer over. Het speelplezier 
wordtt intern gelegitimeerd, een alibi is minder noodzakelijk. Maar in hoeverre mag het speel-
plezierr worden uitgebaat? Deze vraag maakt het begrip verslaving belangrijk. De oriëntatie op 
dee opbrengsten én op de verslaving is typerend voor het risicomodel. De beoordeling van het 
risicoo is de belangrijkste strategie om de exploitatie van het speelplezier te begrenzen, wat al 
snell blijkt bij de speelautomaten maar ook van toepassing wordt op de casino's en de loterijen. 
Datt er grenzen aan de groei zitten, daarvan raken alle partijen ondanks grote belangente-
genstellingenn overtuigd. Maar waar liggen de grenzen precies? En wat zijn uitingen van ver-
slaving?? Daar zijn de meningen over verdeeld en dat is onderwerp van onderhandeling en 
strijd.. Evenals voor de verstatelijking en de vermaatschappelijking geldt voor de vermarkting 
datt met de nieuwe vrijheden voor kansspelen tegelijkertijd de betekenis van kansspelen ver-
andert.. Het spel dat de markt tot uitkomst heeft, is niet gelijk aan het spel dat de markt tot inzet 
had. . 

Dezee omschrijving van een marktgerichte kansspelsector sluit nauw aan op een libe-
ralee ideologie en op veel standaardomschrijvingen van de economie in marktkundige en eco-
nomischee handboeken. Wat ik voor de speelautomaten, de casino's en de loterijen heb laten 
zien,, is dat een dergelijke standaard eerder het resultaat dan het uitgangspunt van de analyse 
moett zijn. Vanuit een liberale ideologie was men in de negentiende eeuw bijvoorbeeld zelfs 
nogg voor afschaffing van de Staatsloterij (zie paragraaf 4.2.1). De 'vrije markt' is een moeiza-
mee sociale constructie, die in het veld van de kansspelen eerder uitzondering dan regel is en 
diee voortdurend wordt bedreigd. 

Hett risicomodel tekent zich het eerst af in de speelautomatenbranche, door de op-
komstt van gokverslaving. Bij de casino's leidt de expansie van de markt tot deze hervorming. 



HETT RISICO 265 

Vervolgenss past de wetgever het risicomodel alleen al door de voorgenomen uitbreiding met 
nieuwee hybride speltypen, Lucky Ten en de Instantloterij, toe op de totalisators en loterijen. In 
dezee opeenvolging tekent zich een verzelfstandiging van het risicomodel af. Op al de genoem-
dee markten streven de exploitanten meer en meer naar een marktgerichte werkwijze, een ho-
gerr rendement en een versterking van de expressieve betekenis van kansspelen. Dit laatste 
doenn zij niet alleen door een verlevendiging en stijlvolle vormgeving van kansspelen, maar ook 
doorr uitingen van verslaving te weren. 

Dee opkomst van het risicomodel ondermijnt het alibimodel en daarmee de WOK van 
1964.. Aanvankelijk verantwoordt de wetgever de liberaliseringen en het antiverslavingsbeleid 
mett de alibi's van de WOK. De alibi's van de WOK worden echter steeds minder geloofwaar-
digg en blijken steeds vaker ontoereikend om de markt te beheersen. De marktbeheersing 
wordtt problematischer naarmate de wetgever marktwerking en concurrentie stap voor stap in 
nagenoegg de hele kansspelsector toelaat. Deze flexibilisering van het beleid leidt tot een legi-
timatiecrisis.. Dit komt doordat op hoofdlijnen de uitgangssituatie wezenlijk verandert. Er ont-
staatt een overvloedige markt en de opbrengsten en de spelers komen in het beleid centraal te 
staan.. De vraag is niet langer óf en waar, maar hoé en hoeveel er gegokt mag worden. De 
flexibiliseringg van het beleid en de legitimatiecrisis moeten we onderscheiden van de proble-
matiekk van de justitiële handhaving van de WOK, zoals bij de Piramidespelen, het gokken via 
Internett of de concurrentie van buitenlandse loterijen. In deze gevallen is de speldefinitie of het 
toezichtt onduidelijk maar staat de legitimiteit van de WOK niet ter discussie. 

Oppervlakkigg beschouwd kan de indruk ontstaan dat de kansspelmarkt weer de vrijhe-
denn geniet van voor de introductie van het verbodsmodel in de negentiende eeuw. Maar zoals 
ikk heb beargumenteerd is dat beslist niet het geval. In het proces van verzelfstandiging worden 
dee verhoudingen tussen het kansspel enerzijds en de overheid, het goede doel of de spelers 
anderzijdss omgekeerd. Anders dan op premoderne gokmarkten beheerst nu de overheid de 
markt,, is het goede doel afhankelijk van de loterij, en is de speler voor de bevrediging van 
speelbehoeftenn afhankelijk geworden van het spelaanbod. 

Dee verschuiving in de richting van het risicomodel valt deels te verklaren uit omge-
vingsinvloeden.. De tanende confessionele macht en het pragmatisme in de politiek, de ver-
scheidenheidd en vrijblijvendheid van een postmoderne cultuur, en het ongekend hoge niveau 
vann welvaart- en technologie, begunstigen de opkomst van een risicomodel op tal van terrei-
nen.. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het milieu, de gezondheidszorg of de bestaanszekerheid. 
Inn hoofdstuk 10 ga ik nader op deze context in. Maar de omstandigheden zijn op zichzelf een 
onvoldoendee voorwaarde voor het risicomodel, dat niet als vanzelf uit een gunstige voedings-
bodemm oprijst. 

Hett risicomodel vereist een nieuwe mentaliteit, een andere manier van kijken naar 
kansspelen.. Het getuigt van een creatieve daad van alle betrokkenen. De vermarkting gaat 
samenn met hervormingen van kansspelen en een verschuiving in de betekenisgeving. Om 
marktgroeii te bewerkstelligen vernieuwen ondernemers hun spelproducten met geavanceerde 
technieken,, en neemt de variëteit toe. In het oog springende facetten zijn de nieuwe architec-
tuurr van speelhallen, casino's en wedwinkeis en zijn de spectaculaire spelshows van loterijen. 
Maarr ook gokverslaving is een nieuw thema, dat ik ten dele heb verklaard uit de uitvinding van 
enn gevoeligheid voor gokverslaving zelf. Eerder al doen zich symptomen van gokverslaving 
voor,, maar deze worden niet als zodanig onderkend of niet relevant gevonden. Later, begin ja-



2666 HET RISICO 

renn negentig, verbinden beleidsmakers vrijwel alle maatregelen en gokuitwassen met versla-
ving.. Gokverslaving wordt tot een verzelfstandigde problematiek. Deze problematiek splitst 
zichh van de spelpraktijk af en manifesteert zich in een 'schaamtecultuur*, waarin een normatie-
vee en gevoelsmatige bovengrens van het speelplezier wordt aangegeven. 

Dee actieve betekenisgeving komt tot uiting in een verwetenschappelijking van de gok-
verslaving.. De wetenschappelijke theorievorming mondt uit in een min of meer uniforme veld-
theorie.. Gokverslaving wordt in de veldtheorie voorgesteld als de mogelijke uitkomst van een 
geleidelijkk leerproces, dat in principe iedereen door kan maken. In dit proces leren spelers 
eerstt het speelplezier kennen. In een volgende stap kunnen de (sociale en economische) 
kostenn voor dit speelplezier zo hoog oplopen dat spelers deze nauwelijks meer kunnen ver-
antwoorden.. Uiteindelijk kunnen spelers verstrikt raken in hun speelgedrag en wanhopig ra-
ken.. Bij de verzelfstandiging van de verslavingsproblematiek verspreiden belanghebbenden, 
dee gokverslaafden zelf, hulpverlenende instellingen en spelorganisaties de veldtheorie, terwijl 
zijj hier met de voorlichting over en behandeling van gokverslaving een zekere invulling aan 
geven.. Wetenschappers maken vervolgens het emotioneel gevoelige, moeilijk aanwijsbare en 
normatieff beladen verschijnsel van de gokverslaving objectief meetbaar, wat leidt tot contro-
versenn over schattingen naar de omvang van de problematiek. 

Zoalss ik in paragraaf 6.5 heb laten zien heeft de ogenschijnlijk eenvoudige veldtheorie van 
gokverslavingg een complexe achtergrond. Aan deze veldtheorie liggen, in het verlengde van 
dee eerder besproken verbeelding van het verslavingsprobleem (zie hoofdstuk 3), twee tegen-
strijdigee wetenschappelijke perspectieven ten grondslag. In het wetenschappelijk onderzoek 
naarr gokverslaving valt enerzijds een 'subculturele' en anderzijds een 'medische' stroming te 
herkennen.. Vanuit het subculturele perspectief worden gokexcessen beschouwd als de weer-
slagg van een instrumentele afhankelijkheid van kansspelen, terwijl in het medische perspectief 
gokexcessenn worden beschouwd als de weerslag van een geestelijke verslaving aan het 
speelplezier. . 

Hett begrip gokverslaving legt een verband tussen een bepaalde spelopvatting en de 
matee waarin spelers deze beheersen. Dat tegenstrijdige visies op gokverslaving veelal ver-
scholenn blijven achter een compromis, zoals in de veldtheorie van gokverslaving, versterkt al-
leenn maar het geloof in de juistheid van het verband tussen de beheersing van het spel en een 
spelopvatting.. We zijn ons er niet altijd meer van bewust met de bestrijding van gokverslaving 
tegelijkk een specifieke spelopvatting af te dwingen, namelijk die van het zuivere ptezierspel. 
Wantt beide perspectieven kunnen de verzelfstandiging van het speelplezier bevorderen, zij het 
vanuitt tegengestelde invalshoeken; vanuit het ene perspectief bewaken we als het ware de 
onderkantt van de speelnorm en vanuit het andere perspectief de bovenkant. De subculturele 
visiee dringt de instrumentele spelopvatting terug en brengt het expressieve spel naar voren. En 
dee medische visie bindt het expressieve spel aan een zekere maat, opdat het speelplezier niet 
overgaatt in gokverslaving. 

Spelondernemingenn bevorderen, in de onderlinge concurrentiestrijd soms onbedoeld, 
dee marktgroei en het risico op verslaving. De samenhang tussen de voor het risicomodel ken-
merkendee marktgroei en de toenemende relevantie van gokverslaving schuilt in het feit dat 
beidee kenmerken draaien om het zuivere spel. De marktgroei wordt mogelijk gemaakt voor zo-
verr het expressieve spel voorop staat, en afgeremd voor zover spelers en organisatoren dit 
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spell zelf niet meer kunnen beheersen. Gokverslaving is zo bezien de antistructuur van de eis 
tott zelfregulering. Deze eis maken gokverslaafden en hulpverleners expliciet als zij de nadruk 
leggenn op gevoelens van schaamte en op de noodzaak van zelfbeheersing. Deze eis komt 
ookk naar voren in de nadruk die de overheid in het kansspelbeleid legt op terughoudendheid 
enn 'zelfregulering' bij organisaties als Holland Casino, de VAN Speelautomatenbranche-
organisatiee of de Nederlandse Instant Loterij (NIL). Met name door dit zelf-organiserend ver-
mogenn neemt het gokcomplex de gedaante aan van een zelfstandige economische sector, die 
zichh in dit opzicht laat onderscheiden van een omstreden circuit (zie hoofdstuk 5). 

Dee verzelfstandiging van spelorganisaties van de overheid maakt hen tegelijkertijd 
meerr afhankelijk van de spelers, niet alleen door de onderlinge concurrentie om de opbreng-
stenn maar ook door het verslavingsgevaar waar zij rekening mee dienen te houden. De libera-
liseringg wordt aldus gebonden aan de voorwaarde dat marktgroei niet mag leiden tot gokver-
slaving.. De paradox van het risicomodel is dat de liberalisering van kansspelen een nieuwe 
begrenzingg van de markt tot gevolg heeft. 

Dee opkomst van het risicomodel gaat gelijk op met een herindeling van kansspelmark-
ten.. Het risicomodel werkt selectief. Dat komt doordat de gezichtspunten van waaruit kans-
spelenn worden beoordeeld verschuiven. Toepassing van verslavingscriteria, bijvoorbeeld, leidt 
inn sommige gevallen tot een negatieve ombuiging. Dit is het geval bij de speelautomaten in de 
horecaa en bij de krasloten, waarbij de politiek terughoudend is. in andere gevallen leidt de toe-
passingg van veriavingscriteria tot een herwaardering, zoals bij de casino's en de amuse-
mentscentraa waar een verscherping van het toezicht samengaat met vernieuwingen. Juist de-
zee selectiviteit onderstreept dat op specifieke deelmarkten gesignaleerde veranderingen niet 
zozeerr het logische gevolg van groei alswel het gevolg van de toepassing van nieuwe inzich-
tenn zijn. 

Dee vermarkting vertegenwoordigt een aparte fase in de verzelfstandiging van de kans-
spelsector,, min of meer onafhankelijk van de wetgeving en de maatschappelijke inbedding van 
kansspelen.. Kansspelen worden zelf een factor van belang in de sociale- en economische 
ontwikkelingg van de samenleving. Bij de vermarkting laat de wetgever de organisatie van de 
kansspelsectorr meer en meer over aan particuliere ondernemingen, die zelf verantwoordelijk 
wordenn gesteld voor de maatschappelijke consequenties. De wetgever biedt hier de mogelijk-
heidd toe, ziet toe op de exploitatie, corrigeert marktpartijen eventueel achteraf en reguleert de 
onderlingee concurrentie. Spelorganisaties raken zo sterk afhankelijk van de externe effecten 
vann hun spelpraktijken. Dit leidt tot een zekere verwetenschappelijking. Kansspelen moeten 
voortdurendd in termen van de maatschappelijke gevolgen verantwoord worden. Hieraan ontle-
nenn overheden en spelorganisatoren de legitimaties voor een uitbreiding (of inkrimping) van de 
markt,, met name door het economische belang en het gevaar van gokverslaving te evalueren. 
Dee kansspelsector valt op een zeker moment te begrijpen als de afspiegeling van het span-
ningsveldd tussen economische groei en het risico op schade bij spelers. De groei van com-
merciëlee spelmarkten hangt nauw samen met, en draagt bij aan, een verzelfstandigde econo-
miee voor het plezier. 

Mett dit hoofdstuk rond ik de beantwoording van de tweede hoofdvraag van dit boek, de vraag 
naarr de organisatie van de Nederlandse kansspelsector, af. Na te hebben vastgesteld hoe de 
wett een grondslag biedt voor de commerciële exploitatie van kansspelen voor het vermaak 
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(ziee hoofdstuk 4), en vervolgens hoe het particuliere belang bij de exploitatie van kansspelen 
wordtt uitgebreid onder verwijzing naar de maatschappelijke betekenis van kansspelen (zie 
hoofdstukk 5), is in dit hoofdstuk vastgesteld hoe aan de exploitatie van het speelplezier een 
zelfstandigee functie in de ontwikkeling van de samenleving wordt toegekend. De keerzijde van 
dee liberalisering is dat spelers en spelorganisaties in de eerste plaats zelf verantwoordelijk 
wordenn voor de gevolgen van spelpraktijken; voor de overheid kunnen deze gevolgen aanlei-
dingg zijn tot een flexibele aanpassing van het beleid. Het gevaar van gokverslaving wordt bin-
nenn het risicomodel tot het voornaamste criterium om de markt te begrenzen. In deze dyamiek 
schuiltt een tegenstrijdigheid: de liberalisering van kansspelen heeft een nieuwe begrenzing 
vann de markt tot gevolg. 


