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Hoofdstu kk 10 
VERZELFSTANDIGINGG VAN VERMAAK 

'The'The specific case I have described in detail 
providesprovides a model to which readers can refer 

mymy more general ideas. Without the specifics, 
thethe general ideas don't mean much'. 

Howardd Becker 

10.11 Inleidin g 

Dee organisatie van de consumptiemaatschappij in de vorm van economische sectoren, de af-
zonderingg van het gokken en de versterking van het plezier heeft dus alles te maken met het 
principee van verzelfstandiging. 

Ikk begin dit concluderende hoofdstuk met een overzicht van de verzelfstandiging van 
hett vermaak bij kansspelen. Meer dan dit in wezen eenvoudige beginsel heb ik ten eerste de 
dynamiek,, de tegenstrijdigheden en de moeizame constructie van het gokcomplex willen laten 
zien.. Deze analyse was niet alleen bedoeld om de relevantie van het principe van verzelfstan-
digingg aan te tonen, maar ook om te demonstreren hoe en onder welke condities de verzelf-
standigingg zich voltrekt. De verzelfstandiging tekent zich stukje bij beetje af, verloopt vaak slui-
penderwijs,, kent evenzovele versnellingen en doorbraken als vertragingen en terugvallen. Het 
iss ten tweede een verandering die grotendeels ongepland totstandkomt, al zijn sommige be-
trokkenenn zich er tot op zekere hoogte van bewust en beïnvloeden zij de verzelfstandiging van 
hett vermaak wel degelijk. Maar niemand voert de regie. Ook de overheid is uiteindelijk niet 
meerr dan een verdeelde partij in een uitgebreid krachtenveld. 

Verzelfstandigingg is bovendien een veelomvattend en algemeen principe. In hoofdstuk 
11 heb ik dit principe vluchtig aangeduid als de opeenvolging van de 'symboliek', de 'reglemen-
tering'' en de 'exploitatie' van het vermaak. Voor de ontwikkeling van de kansspelen heb ik dit 
uitgewerktt in termen van: a) de accentuering van het plezier bij de betekenisgeving aan het 
gokken;; b) de ontwikkeling van de wetgeving ter legitimering van kansspelen; en c) de groei 
vann een zelfstandige economische sector voor de exploitatie van kansspelen. Als een alge-
meenn principe blijkt verzelfstandiging van toepassing op zulke uiteenlopende aspecten als de 
beeldvormingg van kansspelen in de literatuur en de wetenschap, de wetgeving en de overheid, 
dee criminaliteit en de wetshandhaving, de verslaving en de hulpverlening, de planologie en de 
stadd of de inrichting van een casino. Verzelfstandiging is evenzeer van toepassing op de om-
vattendee ontwikkeling van de kansspelsector als op de ontwikkeling van afzonderlijke spelty-
penn als op de kleinschalige speelruimte. De kansspelsector laat zich goed vergelijken met een 
boomstructuur,, die bestaat uit een veelheid van grotere en kleinere deelverzelfstandigingen. 
Hett begrip verzelfstandiging impliceert geen nieuwe zienswijze, die andere of alternatieve be-
grippenn als commercialisering, rationalisering, institutionalisering, ritualisering, industrialisering, 
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modernisering,, beschaving, individualisering en dergelijke vervangt. Deze termen, door een 
bepaaldd gebruik soms beladen of eenzijdig uitgewerkt, kunnen specifieke kanten van de ver-
zelfstandigingg belichten. Het begrip verzelfstandiging vraagt aandacht voor veranderingen in 
relatiee tot de omgeving. Dit begrip geeft ook vrij letterlijk weer waar het mij in dit boek om gaat, 
namelijkk om de wording en werking van een machtige commerciële kansspelsector, waarin het 
speelplezierr centraal staat. 

Zoalss door mij toegepast is in het driefasenmodel van verzelfstandiging geen sprake 
vann de volledige vervanging van de ene door de andere fase: er kan sprake van verdringing 
maarr ook van versterking zijn. De fasen zijn evenzeer te herkennen en te ontleden als naast 
elkaarr (be)staande dimensies en als op elkaar gestapelde ordes of lagen van de spelpraktijk. 
Inn zekere zin zijn de overgangen voor te stellen in de natuurkundige metafoor van de vaste 
stof,, die onder bepaalde omstandigheden overgaat in de vloeibare toestand en vervolgens in 
dampp vervluchtigt. Terwijl de samenstellende elementen gelijk blijven, verschillen in iedere fa-
see de eigenschappen van de stof. Fase-overgangen komen tot stand onder invloed van veran-
deringenn in de omgeving. In de natuur bestaan zulke omgevingsinvloeden bijvoorbeeld uit de 
luchtdrukk en temperatuur. Bij externe invloeden op de cultuur denken we vooral aan de eco-
nomiee en politiek. 

Omm de verbanden tussen de problematiek, de maatschappelijke organisatie en de ver-
schijningg van kansspelen aan te scherpen ga ik na het overzicht in op veranderingen in de 
omgevingg die de overgang van de ene naar de andere fase in de verzelfstandiging van het 
vermaakk bij kansspelen mogelijk maken. Op deze contextuele verklaring volgt een nadere om-
schrijvingg van de onderscheidende kenmerken van de cultuur die zich in de recente fase van 
verzelfstandigingg aftekent. Tenslotte ga ik in op theoretische verklaringen voor de verzelfstan-
digingg van het vermaak en de daarbij behorende vermaakscultuur. 

10.22 Verzelfstandigin g 

Dee verzelfstandiging van het vermaak valt bondig te definiëren als een verandering waarin het 
vermaakk als een apart spelmotief wordt onderscheiden en er een op dit onderscheid geba-
seerdee spelorganisatie ontstaat die een steeds groter aandeel in en steeds meer invloed op de 
samenlevingg krijgt. De verzelfstandiging volgt daarbij een eigen logica en kent een eigen dy-
namiek.. (Socio)logica wil in dit geval zeggen dat de ontwikkeling van kansspelen gebonden is 
aann het pad van de verzelfstandiging. (Socio)dynamica wil zeggen dat het optreden van per-
sonenn en instanties gebonden is aan het gokcomplex; individuele personen en instanties zijn 
steedss minder bepalend voor de ontwikkeling van kansspelen, dat zijn de afhankelijkheidsrela-
tiess in en van het gokcomplex. Uitgangspunt bij de verzelfstandiging vormt de splitsing van de 
spelkemm in driee samenhangende maar afzonderlijke spelposities, die van de speler, de organi-
satorr en de regelgever. Naarmate deze spelposities zich uitkristalliseren komen rondom de 
kansspelenn een specifieke speelcultuur, een specialistisch overheidsbeleid en een zelfstandi-
gee economische sector tot stand. 

Dee verzelfstandiging van het vermaak in tijd en ruimte impliceert dat de bron van het 
vermaakk steeds minder aan een bepaalde plaats en tijd gebonden is. Tegelijkertijd neemt de 
tijdruimtelijkee schaal van de effecten van het vermaak toe. Een extreem voorbeeld hiervan is 
hett virtuele speelplezier op de computer. Het maakt niet uit waar en op welk moment spelin-
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formatiee aan een computernetwerk wordt toevertrouwd of waar en wanneer men deze infor-
matiee wil benutten. Vanuit ieder willekeurig punt kan men het gehele netwerk bestrijken. Dit 
betekentt echter ook dat de effecten van het speelplezier overal en altijd op kunnen treden, 
voorzoverr het computernetwerk beschikbaar is natuurlijk. De wereld wordt niet alleen een 
dorp,, elk dorp wordt ook een wereld.1 

Eenn minder extreem voorbeeld is het casinowezen, een voorbeeld uit dit boek. Op 
grondd van de Wet op de Kansspelen (WOK) kunnen zeer veel mensen inmiddels vrijwel dage-
lijkss en op diverse plaatsen verspreid over het land in een casino gokken, zonder dat men zich 
voortdurendd zorgen hoeft te maken over de betrouwbaarheid of beschikbaarheid van dit ver-
maak.. De casino's zijn onmiskenbaar nog aan beperkingen onderhevig. Toch betekent de be-
trekkelijkk ruime beschikbaarheid al wel dat het persoonlijke speelplezier toe kan nemen, door 
eenn veelvuldigere of intensievere beoefening van het spel. Deze toename geldt ook voor het 
politiekee en economische belang van casino's. 

Essentieell voor de verzelfstandiging van het vermaak is dat de betekenis en organisa-
tiee van de spelpraktijk veranderen. Dit inzicht vloeit direct voort uit de constructivistische aan-
pakk van deze studie. Want de kansspelen veroveren de samenleving niet als een onverander-
lijkee kracht van buitenaf. Kansspelen komen tot stand in wisselwerking met de samenleving en 
leverenn daar substantiële bijdragen aan. Tot de kern van mijn betoog behoort de gedachte dat 
veranderingenn in de plaats en betekenis van kansspelen in de samenleving gekoppeld zijn aan 
veranderingenn in de inhoud van spelpraktijken. Het kansspel in een eerdere fase van verzelf-
standigingg verschilt wezenlijk van het kansspel in een latere fase. In het bijzonder wordt steeds 
nadrukkelijkerr en nauwkeuriger het onderscheid doorgevoerd tussen het spelen ter vermaak 
enn het spelen ter verrijking, evenals het onderscheid tussen de exploitatie van en de deelname 
aann het spel. Naarmate deze onderscheidingen op de markt worden doorgevoerd wordt het 
vermaakk meer en meer in een zuivere vorm aangeboden. In deze zuivering schuilt een belang-
rijkerijke voorwaarden voor de expansie van de gokmarkt. Omdat het spel als inkomstenbron en 
hett spel als bron van vermaak bij kansspelen vaak zeer dicht bij elkaar liggen, komen de voor 
dee verzelfstandiging van het vermaak typerende tegenstrijdigheden en dilemma's juist bij dit 
onderwerpp scherp naar voren. 

Hett gokcomplex vormt de resultante van de verzelfstandiging van het vermaak bij 
kansspelen.. Dit complex heb ik in het eerste deel van dit boek geanalyseerd als een raadsel of 
problematiek,, in het tweede deel als een maatschappelijke organisatie en in het derde deel als 
eenn ruimtelijke verschijning. De verzelfstandiging van het vermaak is zo naar voren gebracht 
alss een beginsel dat symbolisch verankerd wordt in de mythologie van de moderne samenle-
ving.. Ditzelfde beginsel wordt institutioneel verankerd in wetten en spelorganisaties. En in de 
tijdruimtelijkee constructies van het gokvermaak komt de materiële verankering naar voren. 
Hiermeee heb ik drie dimensies van het gokcomplex onderzocht: de verbeeldingsruimte, de or-
ganisatorischee ruimte en de materiële ruimte. Het gokcomplex verwijst daarbij naar veelzijdige 
enn veelomvattende netwerken in en van de samenleving, die vorm en inhoud aan kansspelen 
geven.. In de opeenvolgende stadia van ontwikkeling tekenen zich voor dit complex wel ver-

1.. Zie P.H A Frissen, De virtuele staat. Politiek, bestuur, technologie: een postmodern vernaai, Academie Service, 
Schoonhoven,, 1996:6. 
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schillendee patronen af. Deze patronen kunnen variëren van een min of meer in de culturele 
sfeerr van de samenleving verborgen subcultuur, via een maatschappelijk omstreden circuit 
vann legale en illegale spelpraktijken, tot een sterk gereguleerde maar flexibele economische 
sector. . 

Inn de verbeeldingsruimte van het gokcomplex, zoals behandeld in deel I, komt de ver-
zelfstandigingg van het vermaak bij kansspelen op twee manieren naar voren. Ten eerste blij-
kenn de onderzochte voorstellingen van kansspelen, die van James Bond en van Fjodor 
Dostojevski,, te berusten op onderscheidingen die voor de verzelfstandiging van het vermaak 
kenmerkendd zijn. Enerzijds is dat het onderscheid tussen de exploitatie van het spel en het 
toezichtt op de exploitant (Bond) (zie hoofdstuk 2). Anderzijds is dat het onderscheid tussen het 
spelenn ter verrijking en het spelen ter vermaak (Dostojevski) (zie hoofdstuk 3). De toeschouwer 
leertt deze onderscheidingen kennen via een anti-analyse. Daarin worden de keerzijden van de 
zuivering,, van achtereenvolgens criminaliteit en verslaving, getoond. Ten tweede kunnen de 
onderzochtee voorstellingen het bewustzijn van de dilemma's die met de verzelfstandiging van 
hett vermaak samengaan versterken. Dat komt door het mechanisme van de mythe. Wanneer 
dee mythe eenzijdige accenten op de keerzijden van het vermaak legt, dan maakt zij die tot 
onwenselijkee en achterhaalde kanten van het vermaak. 

Gokproblemenn van criminaliteit of van verslaving kunnen we steeds op twee tegenstrij-
digee manieren interpreteren. Een specifiek gokprobleem kan verwijzen naar een onzuivere 
spelpraktijk.. Het commerciële spel staat dan nog in de kinderschoenen. In die situatie kan 
sprakee zijn van 'parasitaire criminaliteit' bij exploitanten en van 'instrumentele afhankelijkheid' 
bijj spelers. Maar een gokprobleem kan ook verwijzen naar het zuivere spel. In dat geval kan 
sprakee zijn van 'slachtofferioze misdaad' aan de kant van de exploitant en van een 'geestelijke 
verslaving'' aan de kant van de speler. Met de notie van verzelfstandiging heb ik in de analyses 
vann Bond en van Dostojevski een verband kunnen leggen tussen deze tegenstrijdige interpre-
tatiess van gokproblemen, door ze te relateren aan de onzuivere óf aan de zuivere spelpraktijk. 

Dee twee hoofdstukken van deel I laten zien op welke manieren de commerciële ex-
ploitatiee het probleem van de criminaliteit veronderstelt en het speelplezier het probleem van 
dee verslaving. Gevaren van criminaliteit en verslaving zijn geen uitzonderlijke randverschijn-
selenn maar horen bij de verzelfstandiging van het gokvermaak zoals het gevaar van een over-
stromingg hoort bij een polder. Op een vanzelfsprekende en aansprekende manier leren men-
senn uit de verbeeldingswereld de gokproblematiek kennen. Moderne mythen over kansspelen 
bevattenn zo een presociologische voorstelling van commerciële kansspelen. We zouden kun-
nenn concluderen dat naarmate het idee van een verzelfstandigde spelpraktijk, en alles wat 
daarmeee samenhangt, nadrukkelijker in de verbeeldingswereld aanwezig is, mensen minder 
opp zichzelf aangewezen zijn voor de interpretatie van het vermaak. Hierin schuilt de symboli-
schee verankering van het gokcomplex. 

Inn deel II behandelde ik de organisatorische dimensie van het gokcomplex aan de hand 
vann de Nederlandse kansspelsector. Verzelfstandiging slaat zeker niet alleen op de commer-
cialiseringg van de kansspelsector in engere zin, zoals bij de verzelfstandiging van de spelex-
ploitatiee van de overheid. Dat is slechts een deelproces dat is uitgewerkt in termen van het risi-
comodell en de vermarkting (zie hoofdstuk 6). Bij de vermarkting nemen de vrijheden van ex-
ploitantenn toe en wordt het beleid flexibel afgestemd op de maatschappelijke gevolgen van het 
vermaak.. Deze liberalisering en flexibilisering tekenen zich in Nederland af aan het eind van de 
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jarenn tachtig van de twintigste eeuw. Maar reeds de binding van spelorganisaties aan de nati-
onalee staat aan het eind van de negentiende eeuw, het deelproces van de verstatelijking, 
vormtt een noodzakelijke fase in de verzelfstandiging van de kansspelsector (zie hoofdstuk 4). 
Dee verstatelijking wordt doorgevoerd met het verbodsmodel. 

Mett de notie van verzelfstandiging kan het verband worden gelegd tussen de tegen-
strijdigheidd die lijkt te schuilen tussen het eerdere verbod op de exploitatie en de latere exploi-
tatievrijheid.. Daartoe heb ik de verboden gemarkeerd ten opzichte van premoderne gokverbo-
denn en gerelativeerd door te wijzen op de effecten van de verboden. Het verbodsmodel blijkt 
dann de voor de verzelfstandiging kenmerkende onderscheidingen af te dwingen. Zo relativeer-
dee ik ook de exploitatievrijheden van het risicomodel door de voorwaarden en de effecten van 
diee vrijheden te onderzoeken. Het risicomodel gaat samen met welvaart en met een grote ei-
genn verantwoordelijkheid van spelers en exploitanten voor de zuiverheid van de spelpraktijk. 
Hieropp wijst de term 'zelfregulering'. De effecten van het risicomodel benadrukken het zuivere 
spell ook, want de groei van de kansspelsector kan tot nieuwe beperkingen leiden door het ge-
vaarr van verslaving aan het plezierspel. In dat geval heeft het gokcomplex een overheersende 
invloedd op een speler of op (een groter deel van) de omringende samenleving gekregen. De 
vreess voor gokverslaving valt te begrijpen als een anti-structuur bij het plezierspel. Die vrees 
uitt zich bijvoorbeeld in gevoelens van schaamte en een roep om meer zelfbeheersing. Het risi-
comodell bewaakt als het ware de voor de verzelfstandiging kenmerkende onderscheidingen 
bijj de spelexploitatie. 

Datt de verzelfstandiging van de kansspelsector allerminst vanzelfsprekend is en door-
gaanss moeizaam verloopt, mag blijken uit de overgangsfase van de vermaatschappelijking en 
uitt de tegenstrijdigheden die in iedere fase van verzelfstandiging opgelost moeten worden: het 
verbodsmodell leidt tot een paradoxale toelating van kansspelen; de beperkingen uit het alibi-
modell leiden tot een paradoxale uitbreiding van de markt; en het risicomodel heeft een para-
doxalee begrenzing van de markt tot gevolg. Er is weliswaar sprake van een betrekkelijk een-
voudigee ontwikkeiingslogica, namelijk die van de verzelfstandiging, maar aan deze logica ligt 
eenn uiterst gevarieerde en gecompliceerde ontwikkelingsdynamiek ten grondslag. Dit is met 
namee benadrukt in de onderlinge vergelijking tussen het bingo, het casino en de speelauto-
maatt - spelvormen die, door de achtereenvolgende oriëntatie op de groep, de ruimte en de 
techniek,, in zekere zin de ontwikkeling van het vermaak representeren (zie hoofdstuk 5). 

Beschrevenn is hoe de overheid in de fase van de vermaatschappelijking toegeeft aan 
dee particuliere exploitatie. Dat gebeurt met het alibimodel onder verwijzing naar het maat-
schappelijkee belang van kansspelen. De vermaatschappelijking voltrekt zich in een spannings-
veldd tussen de beperkingen van het alibimodel en de handhaving van de wet. Dit blijkt markant 
uitt het gedoogbeleid bij kansspelen. Dit gedoogbeleid krijgt bijvoorbeeld gestalte in controver-
senn over de beslotenheid, de commercie, de behendigheid of de illegaliteit bij kansspelen. In 
hett gedoogbeleid worden nieuwe normen voor de toegestane exploitatievormen gedefinieerd. 

Dee verzelfstandiging van de kansspelsector heeft in iedere fase het ontstaan van nieu-
wee afhankelijkheden als keerzijde: de verstatelijking maakt de exploitatie van kansspelen af-
hankelijkk van de politiek; de vermaatschappelijking leidt tot afhankelijkheid van de maatschap-
pelijkee belangen die aan de kansspelen gekoppeld worden; en in de derde fase van de ver-
marktingg wordt de kansspelsector afhankelijk van de economie. Deze afhankelijkheden wijzen 
eropp dat de zelfstandigheid van de kansspelsector een voorwaardelijke is en berust op een 
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socialee constructie. 
Dee drie hoofdstukken van deel II laten zien hoe zich geleidelijk aan een commerciële 

kansspelsectorr ontwikkelt. Deze sector wordt gebonden aan de ondergrens van het verbod op 
dee exploitatie van instrumentele kansspelen. Maar deze sector wordt ook steeds gebonden 
aann een bovengrens. In eerste instantie wordt de bovengrens bepaald door het maatschappe-
lijkee belang van kansspelen. In laatste instantie wordt die bovengrens bepaald door het risico 
opp verslaving aan het expressieve spel. In het onderzoek naar de grensafbakeningen en 
grensverschuivingenn heb ik laten zien dat hetgeen op een zeker moment en in bepaalde situa-
tiess wordt verstaan onder bijvoorbeeld 'instrumentele kansspelen', het 'maatschappelijk be-
lang'' of de 'verslaving' op sociale constructies berust. De inhoud van deze begrippen hangt 
nauww samen met de culturele, politieke en economische context waarin ze worden toegepast. 
Tussenn deze constructies van een ondergrens en een bovengrens in geeft de staat toe aan de 
markt.. De speelruimte van de markt wordt daarbij vastgelegd in de wet. Specialistische spelor-
ganisatiess gebruiken en beïnvloeden deze speelruimte om het spel te exploiteren. We zouden 
inn dit opzicht kunnen concluderen dat naarmate het gokcomplex zich verdergaand verzelfstan-
digt,, meer personen en instanties bij de exploitatie betrokken raken en er van dit complex een 
groteree invloed op de samenleving uitgaat. Hierin schuilt de institutionele verankering van het 
gokcomplex. . 

Deell III ging over het verschijningsvraagstuk van het gokcomplex. Daarbij onderzocht 
ikk tevens de voorwaarden voor en de consequenties van de verschijning. Ik ben allereerst na-
gegaann op welke manier de stad Nijmegen voldoet aan de voorwaarden voor de vestiging van 
eenn legaal casino (zie hoofdstuk 7). Deze analyse vestigt de aandacht op het voorwaardelijke 
karakterr van de verzelfstandiging. Een stad moet het casino in ieder geval een commercieel 
aantrekkelijkee omgeving bieden, een omgeving die speciaal is ingericht voor het consumptief 
plezier.. Deze voorwaarde, waar Nijmegen met de nieuwe Waalkade aan voldoet, staat in nauw 
verbandd met de verzelfstandiging van het casinowezen. De schaarste aan legale casino's im-
pliceertt namelijk dat het casinowezen uit meerdere steden kan kiezen en derhalve hoge eisen 
aann die steden kan stellen. 

Maarr het spreekt niet voor zich dat een stad aan de voorwaarde van een commercieel 
aantrekkelijkee omgeving kan voldoen. Daarvoor is de integratie in de (inter)nationale economie 
vann belang en moet de stedelijke economie in het beleid voorop staan. De commercieel aan-
trekkelijkee omgeving en de komst van het casino zijn afhankelijk van deze (inter)nationale poli-
tiek-economischee situatie. Deze situatie veronderstelt ook een specifieke uitgaanscultuur, want 
dee Waalkade is ingericht voor en afhankelijk van een publiek met een (inter)nationale culturele 
oriëntatie.. De commerciële uitgaanscultuur van de Waalkade valt te omschrijven als een hybri-
dee van inheemse en uitheemse cultuurelementen die allemaal zijn ontdaan van hun meer oor-
spronkelijkee context. Door deze loskoppeling van historische en plaatselijke achtergronden is 
hett een sterk verzelfstandigde cultuur. Bij de regulering van deze cultuur gaat de aandacht uit 
naarr de externe effecten. Dit blijkt niet alleen uit het winststreven van ondernemers maar bij-
voorbeeldd ook uit het streven om de overlast van de vermaaksvoorzieningen voor de Bene-
denstadd te beperken. Het blijkt ook uit de toepassing van een verbindend architectonisch idee 
voorr de variëteit aan voorzieningen - de simulatie van het middeleeuwse stadsgezicht; deze 
architectuurr beoogt het aanzien van de stad te verhogen. Al deze kenmerken geven de Waal-
kadee een wereldlijke uitstraling. 
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Dee economisch geleide inrichting vereist wel een fase-overgang in de verzelfstandiging 
vann de stad. Wat dit betreft staat de nieuwe Waalkade in een paradoxale verhouding tot de 
planologiee van Nijmegen. Tot in het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw staan de 
maatschappelijkee belangen van de plaatselijke bevolking steeds voorop. Dat is in de jaren ze-
ventigg nadrukkelijk nog het geval bij de herinrichting van de Benedenstad tot een woonwijk. De 
inspraakk van de bevolking gaat dan zelfs zover dat sprake is van medezeggenschap. Maar 
terwijll de herbouw van de Benedenstad essentieel is voor de vernieuwing van de Waalkade, 
ontkentt deze vernieuwing in de jaren tachtig tot op zekere hoogte de bewonersbelangen van 
dee Benedenstad. Dat komt doordat de planologie bij de Waalkade ondergeschikt wordt ge-
maaktt aan hogere (politiek-economische) doelen van de stad. De democratische besluitvor-
mingg heft zichzelf hierbij in zekere zin op. Het casino integreert Nijmegen in de grootschalige 
economie,, maar introduceert tegelijkertijd een fundamentele kloof tussen de recreanten en toe-
ristenn van de Waalkade en de bewoners van de Benedenstad. 

Vervolgenss behandelde ik de invloed van het Waalkadecasino op de stad (zie hoofd-
stukk 8). Deze analyse vestigt de aandacht op de consequenties van de verzelfstandiging. Ook 
dee relatieve macht van het casino hangt samen met de verzelfstandiging van de casinomarkt. 
Hett Waalkadecasino leidt tot de marginalisering van illegale casino's, levert belangrijke bijdra-
genn aan de inrichting en het aanzien van de stad en wordt ook van groot belang geacht voor 
dee stedelijke economie. Deze gevolgen zijn niet vanzelfsprekend, in de zin dat zij automatisch 
voortt zouden vloeien uit de komst van een legaal casino. Ook deze gevolgen berusten op so-
cialee constructies, zoals blijkt uit mijn analyse van de ontmoediging van het Golden Ten, de af-
stemmingg van de architectuur op het stadsgezicht en de financiële afdrachten van het casino 
aann de plaatselijke overheid. Hoewel elk van de onderscheiden gevolgen ambivalent is, neemt 
mett de komst van het legale casino de invloed van het gokcomplex op de stedelijke omgeving 
onmiskenbaarr toe. Tegelijkertijd neemt de invloed van het stadsbestuur op de gang van zaken 
binnenn een casino af. De zeggenschap over de exploitatie van kansspelen in het legale casino 
berustt bij de grootschalige casino-onderneming van Holland Casino en bij de rijksoverheid. 
Terwijll de gemeente Nijmegen de exploitatie van het Golden-Ten nog aan voorwaarden kon 
binden,, kon ontmoedigen of zelfs kon bestrijden is van enige bevoegdheid van de gemeente 
tott regulering van het Waalkadecasino geen sprake. Bij de planologie van het casino toont het 
gemeentebestuurr overigens ook nauwelijks belangstelling voor de bedrijfsvoering van Holland 
Casino.. Dat Holland Casino de exploitatie van het gokvermaak beheerst is, met andere woor-
den,, een vanzelfsprekende voorwaarde van de stad aan het casino. In het perspectief van 
schaalvergrotingg kan worden gesteld dat de verzelfstandiging van het casino op het niveau 
vann de stad de verzelfstandiging van het kansspel op het lagere schaalniveau van het casino 
veronderstelt. . 

Voorr de verschijningsvorm van het casino heb ik tenslotte onderzocht hoe en in hoe-
verree Holland Casino voldoet aan de voorwaarde van de beheersing van het gokvermaak (zie 
hoofdstukk 9). Deze analyse vestigt de aandacht op de verzelfstandigde exploitatie van het 
vermaak.. Met name door de professionalisering van het beroep van de croupier en de discipli-
neringg van het speelgedrag probeert Holland Casino het ideaal van het zuivere bankspel en 
hett zuivere plezierspel te benaderen. Ook onderscheidt het Waalkadecasino zich hiermee dui-
delijkk van de eerdere illegale casino's in Nijmegen en omstreken. Het ideaal van de verzelf-
standigdee spelpraktijk benadert Holland Casino niet alleen door instructies en voorlichting 
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maarr vooral ook door de inrichting van het gebouw en het toezicht op het gedrag van croupiers 
enn spelers. De grensbewaking richt zich daarbij op de beveiliging van het bankspel en op het 
werenn van professionele en verslaafde spelers. Binnen deze (geconstrueerde) grenzen ex-
ploiteertt Holland Casino de kansspelen. Holland Casino ontkomt daarbij niet aan de dilemma's 
vann het verzelfstandigde spel. Zo'n dilemma ontstaat bij de croupiers vooral door het span-
ningsveldd tussen de dienstverlenende houding en de verleidingen van de fooi. De verleidingen 
tott diefstal door het personeel weet Holland Casino vergaand terug te dringen. Bij de spelers 
vloeienn dilemma's enerzijds voort uit het spanningsveld tussen het vermaaksmotief en de ver-
leidingenn van het berekenende spel; dit dilemma is precies tegenovergesteld aan dat van het 
Goldenn Ten, waar een behendigheidsspel kan worden gespeeld alsof het een kansspel is. An-
derzijdss kunnen de spelers dilemma's ervaren door het spanningsveld tussen het vermaaks-
motieff en de betrekkelijk hoge kosten van het vermaak. Wanneer spelers meer in het spel in-
vesterenn dan zijzelf of anderen verantwoordt achten lopen zij de kans aan het spel verslaafd te 
raken.. Hoewel het casino spelers natuurlijk niet dwingt om meer geld uit te geven dan zij van 
plann waren of zich zouden kunnen veroorloven, is het wel zo dat de opzet en inrichting van het 
casinoo daar op vele manieren toe uitnodigt. 

Inn vergelijking met de eerdere illegale casino's in Nijmegen en omstreken is Holland 
Casinoo sterk verzelfstandigd. Deze spelpraktijk veronderstelt een specifieke speelcultuur die 
weerr aansluit bij de sterk verzelfstandigde uitgaanscultuur van de Waalkade als geheel. Inge-
togenn gedrag, uiterlijk vertoon en negatie van instrumentaliteit bij het gokken zijn belangrijke 
kenmerkenn van deze speelcultuur. De diverse kansspelen worden daarbij ontdaan van hun 
meerr oorspronkelijke betekenissen en gebruikscontexten. Holland Casino biedt de spelers een 
uitgebreidee variëteit aan kansspelen en stelt hen daarmee in staat illusies van winst en luxe te 
koesterenn en een individuele speelstijl te ontwikkelen die in overeenstemming met de eigen 
wensenn en mogelijkheden is. Dit leidt tot een grote variatie in individuele speelstijlen. Het rou-
lettee leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor deze speelcultuur, omdat bij dit spel een oneindige 
variatiee aan inzetten mogelijk is en de beloningen steeds in verhouding tot die inzetten staan. 

Dee drie hoofdstukken van deel III laten zien hoe de vestiging van het casino verbonden 
iss met de stedelijke ruimte. Het casino stelt eisen aan de stedelijke infrastructuur. Tegelijkertijd 
onttrektt het casino de exploitatie van de kansspelen aan de invloed van het stadsbestuur. 
Voorzoverr de stad aan de eisen van het casino voldoet en vertrouwen heeft in de beheersing 
vann het gokvermaak, kan het casino worden opgenomen in de stedelijke planologie. Daarbij 
kunnenn van het casino sterke invloeden op de omgeving uitgaan. We zouden kunnen zeggen 
datt naarmate het gokcomplex zich verzelfstandigt, gokgelegenheden hogere eisen aan de 
omgevingg stellen en meer invloed op de omgeving hebben. Het gokcomplex raakt meer en 
meerr verweven met de omgeving. Hierin schuilt de materiële verankering van het gokcomplex. 

10.33 Contextuel e verklarin g 

Naa dit overzicht in vogelvlucht van de verzelfstandiging van het vermaak bij kansspelen, zoals 
inn dit boek behandeld, wil ik aangeven hoe we ons de invloed voor kunnen stellen van de wij-
deree samenleving op de verzelfstandiging van het vermaak. Want deze verzelfstandiging is 
geenn op zichzelf staand verschijnsel, al is het onderscheid tussen het vermaak en de omge-
vingg zelf een centraal kenmerk van de verzelfstandiging. Hierdoor ontwikkelt het vermaak zich 
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tott op zekere hoogte onafhankelijk van de omringende samenleving. Bij de contextuele verkla-
ringring maak ik een onderscheid tussen de legalisering van kansspelen in de context van het ver-
bods-- en alibimodel en de liberalisering van kansspelen in de context van het risicomodel. De 
legaliseringg is gericht op de ondergrens van de kansspelsector en draait om de vraag of kans-
spelenn worden toegestaan. Bij de liberalisering gaat het om de vraag in hoeverre kansspelen 
wordenn toegestaan. Het antwoord op deze vraag is bepalend voor de bovengrens van de 
kansspelsector. . 

10.3.110.3.1 Legalisering 
Dee ontwikkeling van het verbodsmodel in de regulering voor kansspelen heb ik onder meer af-
geleidd uit de negentiende eeuwse omslag in de waardering voor de Staatsloterij. Deze omslag 
gaatt samen met ingrijpende veranderingen van Nederland, met verstedelijking, industriali-
seringg en de opkomst van een democratische rechtsstaat. Op cultureel gebied worden de 
grotee veranderingen van de negentiende eeuw veelal omschreven in termen van 'bescha-
vingsoffensieven',, die het totale dagelijks leven bestrijken en ook het vermaak raken.2 De wilde 
enn agressieve kanten worden bestreden, of er worden alternatieven voor bedacht. De redelijke 
enn zedelijke kanten worden bevorderd. Campagnes tegen de klassieke verleidingen van alco-
hol,, drugs, seks of gokken maken deel uit van de beschavingsacties.3 Ook bij de disciplinering 
vann het gokken nemen burgerlijke middengroepen het voortouw en zij weten zich gesteund 
doorr de kerk. Een belangenconvergentie treedt ook op met arbeidersbewegingen. Daar wordt 
hett gokken gezien als moeilijk verenigbaar met idealen van klassebewustwording en gemeen-
schapszin.. Maar wat ook de motieven zijn, de beschavingsacties richten zich in beginsel op de 
speelhartstochtt van zowel het gewone volk als van de adel: 'Door de kerk is het spel fel be-
stredenn en hare dienaren toornen over de "stinckende vuyle sonde van 't kaartspel" waaraan in 
huiss en hof de grooten der aarde zich schuldig maken', aldus de historicus L. Knappert in 
1910."" Dat het gokken in principe, hoewel in de praktijk nog wel eens met twee maten wordt 
gemeten,, 'zonder aanzien des persoons' wordt veroordeeld wijst op een verzelfstandiging van 
dee spelers ten opzichte van het spel. De wetgeving, die in de context van het verbodsmodel 
gestaltee krijgt, vormt een belangrijke voorwaarde voor de uitbreiding van het kansspelbestel. 
Opp een soortgelijke manier levert de vorming van een sterke nationale staat in de negentiende 
eeuww een voorwaarde op voor de uitbreiding en differentiatie van een stad als Nijmegen. 

Dee uitbreiding van de legale exploitatie van kansspelen komt tot stand in de context 
vann het alibimodel. Dat model heb ik uitgewerkt aan de hand van de algemene Wet Op de 
Kansspelenn (WOK) van 1964. Deze wet valt in zekere zin te beschouwen als een voortbreng-
sell van de verzuiling die in Nederland in de jaren vijftig op een hoogtepunt is, vooral door de 

2.. Zie voor de term en theorie van 'beschavingsoffensieven': P. de Rooy, Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 
1917-1940,1917-1940, Amsterdam, 1979; A. de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 
1870-1940,1870-1940, Boom, Meppel/Amsterdam, 1984. Zie voor een uitvoerige studie van beschavingsoffensieven in de sfeer 
vann het vermaak: J. Helsloot, Vermaak tussen beschaving en kerstening. Goes 1867-1896, P.J. Meertens-lnstituut, 
Amsterdam,, 1995. 

3.. Zie voor alcohol de omvattende studie van J.C. van der Stel, Drinken, drank en dronkenschap, (Verloren, Hilver-
sum,, 1995); zie voor drugs de studies van J.W. Gerritsen, De politieke economie van de roes (Amsterdam University 
Press,, 1993), en M. de Kort, Tussen patiënt en delinquent (Verioren, Hilversum, 1995). 
4.. L. Knappert, Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw, Haarlem, 1910,67-68. 
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vormm van het compromis tussen divergerende levensbeschouwingen.5 Naast de protestanten -
zijnn ook de katholieken en socialisten, die zich gedrieën politiek als grofweg gelijkwaardig ver-
houden,, maatschappelijk vergaand verankerd en georganiseerd in eigenstandige netwerken 
vann politieke, sociaal-economische en culturele instellingen. Samen met de externe druk van 
eenn in internationaal opzicht achterlopende economie en de afscheiding van Nederlands-lndië 
geeftt deze interne deling aanleiding tot een politieke cultuur van voorzichtigheid, zuinigheid, 
overlegg en eensgezindheid. Het streven is gericht op het scheppen van een breed maatschap-
pelijkk draagvlak voor het landsbestuur en de corporatistische afstemming van sociaal-
economischee belangen. Deze geneigdheid tot samenwerking leidt overigens niet tot het af-
vlakkenn van standpunten. Integendeel, de zuilenstructuur maakt het juist mogelijk en nodig om 
dee eigen identiteit krachtig neer te zetten. Hieruit valt de paradox te verklaren tussen enerzijds 
dee levendige en scherpe parlementaire debatten en anderzijds de voorspelbare middenweg 
vann het kansspelbeleid. Iedereen weet dat met een strikt doorvoeren van eigen standpunten 
regerenn onmogelijk is. Dit blijkt onmiddelijk als de Eerste Kamer het wetsvoorstel over de voet-
baltotoo op grond van de verdeeldheid verwerpt. De wetenschap vooraf dat de uitkomst van het 
debatt een compromis en geen overwinning voor een der partijen zal zijn maakt het mogelijk 
omm standpunten ferm te verwoorden. Dit wordt vergemakkelijkt doordat kansspelen wel tot de 
ideologische-- maar niet tot de centrale machtspolitiek gerekend worden. De voetbaltoto vinden 
dee parlementariërs geen politieke crisis waard. Kansspelen zijn in de politiek een serieus te 
nemenn maar toch ludiek onderwerp. Dat de organisatie van het gokken in principe wordt toe-
gestaan,, zij het in de praktijk nog op beperkte schaal, wijst op een verzelfstandiging van de po-
litiekk ten opzichte van het spel. 

Maarr de inhoud van de debatten, het feit dat het verbodsmodel wordt ingeruild voor het 
alibimodel,, valt uit de verzuilde samenlevingsstructuur alleen niet te verklaren. Een verschui-
vingg van verbieden naar vergoelijken houdt tegelijkertijd verband met de culturele en economi-
schee modernisering van Nederland. 

Inn de eerste plaats vormt de wet steeds een reactie op de gegeven markt voor kans-
spelen.. Wetgevers voelen zich in de jaren vijftig duidelijk gedwongen om een antwoord te ge-
venn op de onverwachte vraag naar kansspelen. Dit betekent, als zij geen 'nieuw' standpunt in 
willenn nemen, dat zij minstens 'opnieuw' een standpunt in moeten nemen. Bij de vorming van 
hunn oordeel refereren zij in hoofdzaak aan kansspelen en niet, of slechts terzijde en terloops, 
aann algemene maatschappelijke tendenzen. Dit wil vooral zeggen dat algemene veranderin-
genn stukje bij beetje worden toegelaten of gemaakt, en niet dat men geen oog heeft voor het 
ingrijpendee karakter van diverse tendenzen. Velen zijn zich er bijvoorbeeld van bewust dat de 
legaliseringg van de Sporttotalisator een fundamentele koerswijziging betekent. Juist daarom is 
hett wetsontwerp zo omstreden. Als voor de opkomst en acceptatie van de na-ooriogse con-
sumptiecultuurr achteraf een begin moet worden aangewezen, dan ligt het breekpunt bezien 
vanuitt de kansspelen duidelijk in de jaren vijftig, in het bijzonder bij de kwestie van de voetbal-
pool.. Maar deze sociale innovatie staat niet op zichzelf, evenals de grote aarzeling. De jaren 
vijftigg kennen de introductie of snelle verspreiding van een groot aantal voor de consumptie-
cultuurr wezenlijke, het gemak en het vermaak dienende voorzienigen en artikelen: Warenhui-
zenn en supermarkten, koelkasten en wasmachines, bromfietsen, auto's en vooral de televisie 

5.. Zie voor de theori e van 'verzuiling' : A. Lijphart , Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek, Am-
sterdam ,, 1968; S. Stuurman , Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, SUN, Nijmegen , 1983. 
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zijnn tot de verbeelding sprekende voorbeelden. In dit opzicht, en op het gebied van de populai-
ree film en muziek, is sprake van Amerikanisering.6 Als onderdeel van een vloedgolf lijken het 
betaaldee voetbal en de Sporttotalisator onafwendbaar. 

Inn de tweede plaats impliceren de ingrijpende en omvattende veranderingen nieuwe 
bestaanscondities.77 Hierdoor kan het oordeel over kansspelen versoepelen. Nederland wordt 
inn beslag genomen door een versnelde industrialisering en verstedelijking, door de omschake-
lingg op elektrotechniek en de versterking van de verzorgingsstaat met volksverzekeringen als 
dee AOW en de WW. Hoewel de economische groei gedurende de jaren vijftig tot uiting komt in 
collectievee investeringen en nauwelijks in lonen of arbeidstijdverkorting, bieden deze omstan-
dighedenn en de optimistische toekomstverwachtingen een tegenwicht aan de gedachte dat 
mensenn hun heil in kansspelen zullen zoeken. Het omslagpunt van 'plezier1 en 'spel' naar 
'hoop'' en 'investering' als hoofdmotief om te gokken, schuift er als het ware door op. Boven-
dienn zijn sinds de negentiende eeuw niet alleen de materiële condities sterk verbeterd maar is 
dee overgrote meerderheid van de bevolking ook gevormd tot gedisciplineerde burgers, arbei-
ders,, ouders én consumenten, zodat in het algemeen een verstandige en gematigde omgang 
mett kansspelen mag worden verwacht. Aanvankelijk gebeurde dit door de beschermende en 
beschavendee initiatieven van de gegoede burgerij en nadien door de opvoeding en het onder-
wijss binnen de zuilen. Hiermee kan een verband worden gelegd tussen de politieke verzuiling 
enn de sociaal-economische modernisering.8 De bezorgdheid over de versoepeling van cultu-
relee standaarden en de uitbreiding van commerciële verleidingen komt in de sociologie bij-
voorbeeldd naar voren in studies over 'onmaatschappelijkheid' en 'de verwildering der jeugd'.9 

Dergelijkee studies zijn beter te begrijpen als ondersteuning van het alibimodel dan als verdedi-
gingg van het verbodsmodel. Deze studies vragen vooral begrip voor vernieuwingen. 

Overheidsinstantiess krijgen bij dit alles steeds vaker een leidende rol. Particuliere en 
plaatselijkee initiatieven worden overgenomen en het incidentele en correctieve optreden van 
voorheenn wordt vervangen door een continue en planmatige sturing van de samenleving op 
nationaall niveau met internationale afstemming. In een Fordistisch-Keynesiaanse economie 
streeftt de overheid naar volledige werkgelegenheid, een stabiel prijspeil, een evenwichtige 
betalingsbalans,, een voortdurende economische groei en een rechtvaardige inkomensverde-

6.. M. van Elteren, Imagining America: Dutch Youth and Its Sense of Place, TUP, Tilburg, 1994. 
7.. Zie voor deze condities: F.L. Hotthoon (red.), De Nederlandse samenleving sinds 1815, Van Gorcum, Assen, 
1985;; F.P. Gout, 'Het Socio-culturele leven in Nederland 1945-1980, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 
1982,, 337-367. 
8.. Met name Eltemers brengt dit verband tussen verzuiling en modernisering naar voren: J.E. Ellemers, 'Pillarization 
ass a process of modernization', Acta Politica, 1984,129-143. 
9.. Zie H.P.M. Litjens, Onmaatschappelijke gezinnen. Sociologisch onderzoek naar de onmaatschappelijkheid te 
Maastricht,Maastricht, Van Gorcum, Assen, 1953; F. Meijers, M. du Bois-Reymond (red.), Op zoek naar een moderne pedago-
gischegische norm. Beeldvorming over de jeugd in de jaren vijftig: het massajeugdonderzoek (1948-1952), Acco, Amers-
foort/Leuven,, 1987. Kansspelen vormen in het Nederianse sociologisch onderzoek uit die tijd, voor zover ik heb kun-
nenn nagaan, geen onderwerp van betekenis. In Engeland is dat echter wel het geval. In de studie English Life and 
LeisureLeisure (Longmans, London/New York, 1951), die evenzeer als de genoemde Nederlandse studies in het teken staat 
vann morele bezorgdheid over culturele vernieuwingen, wijden B. Seebohm Rowntree en G.R. Lavers een afzonderlijk 
hoofdstukk aan het 'commercialized gambling' en vragen zij zich expliciet af in hoeverre gokken 'slecht' is. Zij komen 
tott de conclusie dat er veel bezwaren zijn, maar dat daarin religieuze en elitaire vooroordelen schuilen en dat veelal 
voorbijgegaann wordt aan de sociale betekenis van kansspelen voor gokkers. 
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ling.. Het alibimodel voor de regulering van kansspelen sluit wonderwel bij deze grote idealen 
aan.. Immers, hierin regisseert de overheid de spelorganisatie en de marktomvang, evenals de 
bestemmingg van de opbrengsten voor gemeenschappelijke belangen. In het stedelijk domein 
verwerftt de planologie tegen deze achtergrond een vooraanstaande positie. 

Tenslottee staat de uitbreiding van de legale kansspelsector onder het regime van het 
alibimodell gedurende de jaren zestig en zeventig niet los van de groei van de verzorgingsstaat 
enn de welvaartseconomie. Zijn in de tweede helft van de negentiende eeuw 'bescha-
vingsoffensieven'' bepalend voor het culturele klimaat, honderd jaar later zijn dat 'emancipatie-
offensieven'.100 In collectieve en in individuele relaties verschuift het accent van gehoorzaam-
heidd en autoriteit naar spontaniteit en solidariteit. De nadruk komt te liggen op zelfbeschikking 
inn plaats van op de voorschriften van hogerhand. De overheid wordt minder in een leidingge-
vendee en meer in een dienstverlenende verhouding tot de burgers gezien. Deze ontwikkeling 
gaatt gelijk op met materiële voorspoed en de uitbreiding van het scala aan consumptieve arti-
kelenn en voorzieningen, door meer vrijetijd en vooral, na 1963, de stijging van de reële inko-
menss van veel werknemers. Steeds duidelijker tekent zich de tegenstelling af tussen een pro-
gressieff moderne en conservatief traditionele mentaliteit. Deze tegenstelling is ook bepalend in 
dee politiek. Voor de drie grote confessionele partijen, de KVP, de ARP en de CHU, die een 
zwaarr stempel op de restrictieve kansspelpolitiek drukken, wordt het moeilijker om het machts-
overwichtt te behouden. In 1973 leidt dit tot samenwerking en in 1980 tot hun fusering in het 
CDA. . 

10.3.210.3.2 Liberalisering 
Dee opkomst van het risicomodel voor de organisatie van kansspelen in de tweede helft van de 
jarenn tachtig, valt te beschouwen als een resultaat van het pragmatisme dat in de Nederlandse 
politiekk in de loop van de jaren tachtig doorbreekt. Dit komt naar voren in een brede ideologi-
schee concensus, eerst over de uitbreiding van en dan over de gokverslaving bij kansspelen -
dezee concensus verschilt fundamenteel van het compromis dat aan de kansspelpolitiek van de 
jarenn vijftig en zestig ten grondslag ligt. 

Dee verschuiving van het ideologische compromis naar de pragmatische concensus 
staatt in verband met de ontzuiling. Deze ontzuiling valt politiek af te lezen aan: de samenvoe-
gingg van de Christelijke partijen in het CDA; het pragmatisme binnen CDA, PvdA en WD; de 
opkomstt van pragmatische partijen, in het bijzonder D66; en de pragmatische opstelling van 
ideëlee partijen, met name Groen Links en de dogmatisch Christelijke partijen. Staan in een 
eerderee fase de ideale samenlevingsordes van het confessionalisme (de moraal voorop), het 
liberalismee (de markt voorop) en het socialisme (de overheid voorop) tegenover elkaar, gelei-
delijkk aan komt dit idealisme binnen en tussen de partijen tegenover het pragmatisme te staan. 
Dee praktische gevolgen van politieke beslissingen worden tot een ideologisch motief. Dit valt te 
begrijpenn als de politieke tegenhanger van de verzelfstandiging bij kansspelen, die betrekkelijk 

10.. Zie voor de versoepeling van de moraal: P. Kapteyn, Taboe, macht en moraal in Nederland, Synopsis, Am-
sterdam,, 1980; C. Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood, 
Bertt Bakker, Amsterdam, 1990. Zie voor Nederland ais context voor kansspelen: J. Bormans, 'Het maatschappe-
lijk-politiekee leven in Nederland 1945-1980', Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 1982, 269-316; Gout 
(1982);; Stuurman (1983); J.J. Woltjer, Recent veneden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw, 
Balans,, 1992; H. Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict, Amsterdam, 1995. 
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loss komen te staan van welomschreven doelen en publieksgroepen. Chargerend gesteld zou 
eenn dergelijk pragmatisme volgens sommigen het einde van de ideologie of zelfs het einde 
vann de geschiedenis betekenen.11 

Samenn met een toenemende afhankelijkheid van de internationale economische en 
politiekee verhoudingen leidt de eensgezindheid tot een grotere gevoeligheid voor de individu-
elee gevolgen van politieke beslissingen. De voorkeur gaat uit naar een zakelijk landsbestuur 
datt de persoonlijke belangen van burgers voorop stelt. In de eerste plaats dient dat te gebeu-
renn door het handhaven van de welvaartsstaat en de zorg voor veiligheid en bestaans-
zekerheid.. Vermeende groepsbelangen worden verdacht. Maar de eensgezindheid leidt niet 
tott gelijkluidende standpunten over kansspelen. De uiteenlopende gevolgen voor het dagelijks 
levenn van burgers maken het juist nodig om de persoonlijke betrokkenheid dik te onderstre-
pen.. Hieruit valt de paradox te verklaren tussen enerzijds de gelijkluidende maar vaak wel 
emotionelee argumenten, en anderzijds de verschillende conclusies en tegenstellingen in het 
kansspelbeleid.. Terdege beseffen de betrokkenen dat kleine verschillen van inzicht grote ge-
volgenn kunnen hebben. De wetenschap dat de te nemen beslissing het directe belang van 
specifiekee burgers raakt, dwingt politici tot genuanceerde stellingnames. Dit blijkt bijvoorbeeld 
duidelijkk als de Eerste Kamer op grond van de verslavingsonrust het belang van de Instantlote-
rijj relativeert en het voorstel dreigt te verwerpen. De druk tot nuancering wordt groter als de 
betekeniss van kansspelen voor de politiek tegelijk met de maatschappelijke effecten van kans-
spelenn toeneemt. Dat de wetgever de winstgerichte exploitatie van kansspelen toestaat, zij het 
langg niet voor alle speltypen in gelijke mate, wijst op een verzelfstandiging van de organisato-
renn ten opzichte van het spel. 

Dee opkomst van het risicomodel valt, gelijk eerder het alibimodel in de jaren vijftig, niet 
alleenn uit de politieke cultuur te verklaren. Deze ontwikkeling houdt tegelijkertijd verband met 
dee economische en culturele (post)modernisering van Nederland. Bij de bespreking hiervan 
maakk ik weer een onderscheid tussen de argumentatie binnen het kansspelbeleid en de maat-
schappelijkee omstandigheden daarbuiten. 

Heell anders dan in de jaren vijftig is de groei van kansspelen in de jaren tachtig een 
gevolgg van het beleid zelf. De vraag naar kansspelen is geaccepteerd en de wetgever vaart bij 
dee liberalisering van de markt en de flexibilisering van het beleid min of meer blind op ver-
trouwdee redeneringen uit het alibimodel. Zij gaat hier pas gedwongen door signalen van de 
markt,, over concurrentie en gokverslaving, over nadenken. Wat niet verandert is dat politici 
zichh bij hun oordeel concentreren op de kansspelen zelf en nauwelijks refereren aan meer al-
gemenee tendenzen in de samenleving. Zij hebben daar wel oog voor maar weten dat zij die 
veranderingenn slechts stukje bij beetje kunnen beïnvloeden. Politici zijn zich ervan bewust met 
dee kritiek op de Instantloterij en de terugdringing van speelautomaten een fundamentele 
koerswijzigingg door te voeren. Bezien vanuit de kansspelen ligt hier een breekpunt in de ont-
wikkelingg van de consumptiecultuur. Men raakt ervan doordrongen dat er grenzen aan de 
groeii zitten, want in een situatie van overvloed vraagt het consumeren om een meer door-
dachtee houding dan in een situatie van schaarste. Dit bewustzijn staat niet op zichzelf maar 
breektt in de jaren tachtig op vele terreinen door, bij het milieu, het verkeer, de veiligheid, de 

11.. Zie J.F. Lyotard, Het postmoderne weten, Agora, Kampen, 1987 [1979]; F. Fukuyama, Het einde van de ge-
schiedenisschiedenis en de laatste mens, Contact, Amsterdam, 1992. 
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bestaanszekerheid,, de voeding, de seksualiteit en in de gezondheidszorg. Steeds gaat dit be-
wustzijnn gepaard met indringende problemen. Noem maar op: de files, het broeikaseffect, zure 
regen,, BSE, varkenspest, kanker, euthanasie, incest, AIDS, vandalisme, werkloosheid, vervet-
tingg en verslaving aan alcohol en drugs. Gokverslaving komt nauwelijks als een verrassing. 

Inn de sfeer van de voorwaarden tekent zich een verschuiving af in de bestaanscondi-
ties.. Hierdoor kan de populariteit van kansspelen én de gevoeligheid voor gokverslaving toe-
nemen.. Door de stagnerende economische groei aan het eind van de jaren zeventig nemen de 
tegenstellingenn toe. Weliswaar verminderen de verworvenheden van de verzorgingsstaat niet 
maarr deze verworvenheden worden wel minder vanzelfsprekend. De individualisering versterkt 
dee tegenstellingen, bijvoorbeeld de rijke huishoudens met dubbele inkomens en zonder kinde-
renn versus de minder welvarende huishoudens met een enkel inkomen en met kinderen.12 Te-
gelijkertijdd neemt de bestaanszekerheid af door de toenemende afhankelijkheid van internatio-
nalee politieke, economische en ecologische verhoudingen. Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de 
oliecrisiss en dee nucleaire wapenwedloop tussen het communistische oosten en het kapitalistsi-
chee westen. Met de opkomst van de micro-elektronica en de informatica vindt een technologi-
schee omwenteling plaats. Industriële arbeid verdwijnt hierdoor steeds verder uit het zicht en de 
dienstverleningg neemt er verder door toe. Hoewel de economische stagnatie eerder tot uiting 
komtt in structurele werkloosheid dan in dalende lonen of in flexibele contracten, geven de ge-
noemdee omstandigheden en de pessimistische toekomstverwachtingen voeding aan de ge-
dachtee dat mensen zich meer op het eigenbelang en op het heden zullen concentreren. Dat 
scheptt een gunstig klimaat voor kansspelen, niet zozeer doordat deze omstandigheden aan-
zettenn tot gokken alswel doordat de bezwaren ertegen wegvallen. Dat komt doordat de aan-
dachtt wordt verlegd van het investeren voor de toekomst naar het overleven dan wel het ge-
nietenn in het heden. 

Niett alleen de materiële verscheidenheid neemt toe, ook de culturele. Jongeren verlie-
zenn de belofte van een probleemloze en welvarende toekomst - begin jaren tachtig nadrukke-
lijkk uitgesproken in de zogeheten no future cultuur. Sommigen keren zich tegen de gevestigde 
ordee en trekken zich terug in kraak-, vredes- en milieubewegingen. Anderen - yuppies - richten 
zichh op een individuele carrière, op comfort en stijlvolle consumptie. De maatschappelijke be-
tekeniss van vrouwen, etnische minderheden of homosexuelen neemt op veel terreinen toe. 
Hierdoorr verbreedt zich het spectrum aan leefstijlen. Binnen die leefstijlen voorziet de markt in 
meerr behoeften en krijgen sport, toerisme, media, amusement, kunst en luxe-consumptie een 
vanzelfsprekendee en voorname plaats. Anders dan in de jaren zestig wordt verwacht is het 
eerderr deze consumptie dan de hoeveeldheid vrijetijd die toeneemt13 Bij deze consumptie 
komtt de directe koppeling tussen smaakvoorkeuren en sociale klassen ter discussie te staan, 
inn termen van 'hoge-' versus 'lage cultuur" of in termen van het beleid van 'cultuurspreiding'. In 
hett stedelijk milieu leidt de differentiatie onder meer tot consumptieve representatiezones. De 

12.. Zie J. Vijgen, R. van Engelsdorp Gastelaars, Stedelijke bevolkingscategorieën in opkomst, Nederlandse Geogra-
fischee Studies no.22, UVA, 1986. 
13.. Zie S. Kingma (m.m.v. M.C. Jansen-Verbeke), Sporen naar de vrijetijd van de toekomst. Een toekomstverken-
ningning in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen, KUB/DTV, Tilburg/Breda, 1989; W.P. Knuist, Van vaudeville tot 
video.video. Een empirisch-theoretische studie naar verschuivingen in het uitgaan en mediagebruik sinds de jaren vijftig, 
SCP,, Rijswijk, 1989; Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPJ, Sociaal en Cultureel Rapport 1996, SCP, Rijs-
wijk,, 1996, 357-390. Zie ook: J. Schor, The Overworked American: The Unexpected Decline of Leisure, Basic 
Books,, New York, 1991. 
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herbouww van de Benedenstad en de nieuwe Waalkade in Nijmegen zijn daar uitgesproken 
voorbeeldenn van. 

Watt is het verband tussen de sociaal-economische verscheidenheid en culturele vrij-
blijvendheidd aan de ene en het politiek pragmatisme aan de andere kant? Een antwoord zou 
gevondenn kunnen worden in het grote beroep dat beide tendenzen doen op de zelfbeschikking 
enn eigen verantwoordelijkheid van burgers. Het is opmerkelijk dat de commercie 'postmate-
rialistische'' waarden als individuele zelfontplooiing, plezier, innerlijk geluk en emotionele be-
vrediging,, emancipatie, milieubewustheid, gelijkwaardigheid en onderlinge solidariteit, die een 
culturelee voomoede in de jaren zestig propageert en die de verzorgingsstaat steunt, in de jaren 
tachtigg omarmt.14 Wat dit betreft zijn bijvoorbeeld de herbouw van de Benedenstad en de 
nieuwee Waalkade te beschouwen als een paradoxale triomf van het gedachtengoed van soci-
alee bewegingen uit de jaren zestig en zeventig. Het waren alleen niet deze bewegingen die 
vann deze overwinning profiteerden. Hun idealen zijn eerder geïndividualiseerd en vercommer-
cialiseerd. . 

Persoonlijkee keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn centrale waarden die ook 
opp kansspelen van toepassing zijn. Het overheidsapparaat doet met privatisering, deregulering 
enn een bedrijfsmatige opzet van publieke diensten eveneens een groter beroep op marktwer-
king.. Een planmatige en directe sturing ruilt de wetgever op veel terreinen in voor een meer 
voorwaardelijkee en indirecte benadering. In het economisch beleid verlegt de regering het ac-
centt bijvoorbeeld van de industrie en werkgelegenheid naar de infrastructurele en monetaire 
voorwaarden.. Op meerdere terreinen verschuift het accent van een door het aanbod bepaalde 
vraagg naar een door de vraag bepaald aanbod. Externe afhankelijkheid, niet alleen van de in-
ternationalee omstandigheden, wordt een algemeen aanvaard uitgangspunt. Veel situaties 
kenmerkenn zich door crisisbeheersing en een grote informatiebehoefte. Het doel is duurzame 
ontwikkeling,, veiligheid en persoonlijk welzijn, kortom het waarborgen van de consumptiemaat-
schappij.. Het omschreven risicomodel voor kansspelen sluit nauw op deze situatie aan. Daarin 
neemtt de overheid afstand tot de centrale regie, stimuleert zij marktwerking en zelfregulering 
enn stelt zij grenzen aan de effecten van de exploitatie. 

10.44 Beheersingscultuu r 

Veranderingenn in de omgeving zijn in de voorgaande paragraaf opgevoerd ter verklaring van 
dee verzelfstandiging van het gokcomplex. Dit proces voltrekt zich dus niet autonoom. Toch heb 
ikk in dit boek voortdurend benadrukt dat de verzelfstandiging niet plaatsvindt zonder een actie-
vee inbreng van de betrokkenen. Fase-overgangen impliceren veranderingen in de betekenis-
geving,, de wetgeving en de exploitatie van kansspelen. Het is een veelomvattende door men-
senn en hun organisaties tot stand gebrachte transformatie van de gehele spelpraktijk. De ver-
zelfstandigingg van het vermaak voltrekt zich dan ook niet automatisch. 

Zoo maken de opeenvolgende modellen van regulering deel uit van verschillende 
speelculturen.. De speelcultuur van het risicomodel staat haaks op die van het ver-

14.. Zie R. Inglehart , Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeto n Universit y Press , Princeton , 1990. 
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bodsmodel.. Heel in het algemeen wordt de negentiende eeuwse speelcultuur beschouwd 
alss een instrumentele cultuur die is gericht op overleving en persoonlijk voordeel. Hierin 
schuiltt het politieke bezwaar. Maar in de loop van de twintigste eeuw wordt het gokken ge-
leidelijkk aan afgemeten aan andere maatstaven die worden ontleend aan een expressieve 
cultuurr waarin de luxe en het persoonlijk plezier voorop staan. Dat het kansspel in de loop 
vann de geschiedenis voortdurend gepaard gaat met excessen en misleidingen wil beslist 
niett zeggen dat de speelcultuur waar de bezwaren en beperkingen uit voortvloeien steeds 
gelijksoortigg is. Het is misschien verleidelijk om dit gemakshalve wel aan te nemen. Juist 
daaromm heb ik moeite gedaan om bijvoorbeeld te laten zien dat pas in de negentiende eeuw 
hett gokken zelf veroordeeld wordt (zie paragraaf 4.3). Zo ook blijken er fundamentele ver-
schillenn te bestaan tussen het gebruik dat Dostojevski van het kansspel maakt en de uitleg 
diee Freud aan zijn speelgedrag geeft (zie hoofdstuk 3). Even fundamenteel is het verschil 
tussenn het beeld van de criminaliteit bij kansspelen uit de Bondfictie en het beeld van de 
slachtofferlozee misdaad (zie hoofdstuk 2). Veranderingen in de regulering gaan samen met 
veranderingenn van de kansspelen zelf. De problematiek van de speelverslaving en van de 
exploitatiecriminaliteitt ontstaan beide pas in de context van het commerciële gokken. Zo 
moett ook het verband tussen de negentiende eeuwse bestrijding van het gokken en de 
doorbraakk van commerciële kansspelen aan het eind van de twintigste eeuw niet zozeer 
wordenn gezocht in het falen van die bestrijding of in verbeterde sociaal-economische om-
standigheden,, alswel in de verandering van de spelpraktijk; daarin kwam het speelplezier 
centraall te staan. De verandering van de spelpraktijk in deze richting is in de hand gewerkt 
doorr zowel de bestrijding als de welvaart. De bestrijding drong het instrumentele gokken 
terugg en naarmate de welvaart toenam kon het gokken steeds minder worden gezien als 
eenn gevaarlijke activiteit. 

Veranderingenn in de beoordelingsmaatstaven voor kansspelen leiden tot een selec-
tievetieve ontwikkeling van kansspelen. Het alibimodel leidt bijvoorbeeld tot de legalisering en 
uitbreidingg van die kansspelen waar belangrijke maatschappelijke functies aan onderkend of 
toegekendd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn de goede doelen bij de loterijen, het 
belangg van de sport bij de sporttotalisator of de verenigingsbelangen bij het kienen en bingo. 
Dee toepassing van het risicomodel leidt tot een andere selectiviteit. Verslavingscriteria leiden 
bijj de speelautomaten in de horeca tot een inperking. Maar voor situaties waarin het ver-
slavingsgevaarr kleiner of beter beheersbaar gevonden wordt, zoals in de staatscasino's, 
wordenn aan dezelfde criteria argumenten ontleend om de exploitatie uit te breiden. 

Dezee selectiviteit geldt zeker niet alleen voor de kansspelen. Wanneer we niet de 
selectiviteitt binnen maar buiten de kansspelen in ogenschouw nemen is het bijvoorbeeld 
opmerkelijkk dat in dezelfde periode en in dezelfde mate waarin kansspelen respectabel wer-
denn de jacht op dieren in discrediet raakte. Deze tegenovergestelde trend valt evenwel toe 
tee schrijven aan de toepassing van eenzelfde pleziermotief.15 Terwijl het gokken voor het 
plezierr toelaatbaar wordt gevonden, wordt het louter voor het menselijk plezier doden van 
dierenn verwerpelijk gevonden. Een soortgelijk voorbeeld, maar dan van de keerzijde van het 

15.. Zie voor een indringende historisch-antropologische studie van de jacht, waarin de jacht wordt benaderd als een 
vormm van spel en vermaak: H. Dahles, Mannen in het groen. De wereld van de jacht in Nederland, SUN, Nijmegen, 
1990. . 
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risicomodel,risicomodel, is dat in dezelfde periode waarin kansspelen respectabel werden het roken van 
tabakk in discrediet raakte. Ook deze tegenovergestelde trend valt aan de toepassing van 
eenzelfdee maatstaf toe te schrijven. Bij kansspelen impliceert de dominantie van gokver-
slavingg als reguleringsmotief de onderschikking van de morele en sociale bezwaren tegen 
hett gokken. Maar bij het roken doet de erkenning van gezondheidsschade door tabak af-
breukk aan de sociale status van het roken. Dit verschil in resultaat komt dus niet door an-
deree maatstavan maar door een andere uitgangssituatie van de markt. Bij de introductie van 
hett risicocriterium vormt voor kansspelen een omstreden status en voor tabak een begeerli-
jkee status het uitgangspunt. 

Hett begrip gokverslaving wordt gebruikt om een onevenwichtige verhouding aan te ge-
venn tussen het verlies- of paras/efcpel' (de logische pendant voor de speler van het bankspel 
ofwell het surplusspel voor de exploitant) en de beheersing van het spel door de speler op de 
balanss van het plezier- en het profijtspel (zie figuur 1.2). Een onbeheerste deelname aan het 
kansspell kan leiden tot een te groot verlies. De economische grens van het teveel schermt dus 
hett expressieve spel, dat aan de hand van een alibi schoorvoetend is toegelaten, aan de bo-
venkantt van de markt af van het voor het parasietspel kenmerkende motief van de verslaving. 
Dezee grens van het teveel vormt de tegenhanger van het morele verbod op kansspelen. Dat 
verbodd schermt het expressieve spel aan de onderkant van de markt af van het voor het pro-
fijtspell kenmerkende instrumentele motief van de verrijking. Gokverslaving krijgt aldus be-
schouwdd de functie om de betrokkenheid bij kansspelen te bewaken, los van de eerdere en 
meerr 'oorspronkelijke' vormen van regulering, zoals via de betekenisgeving of de sociale nor-
mering. . 

Dee theorievorming over gokverslaving ondersteunt deze analyse (zie paragraaf 6.5.1). 
Gokverslavingg wordt in deze theorievorming enerzijds afgezet tegen normatieve spelregels, 
mett name in de medische optiek. Anderzijds wordt gokverslaving afgezet tegen symbolische 
betekenissenn van het spel, met name in de subculturele optiek. Deze invalshoeken scheppen 
eenn driedimensioneie ruimte van gokstijlen, aan te duiden met gradaties van 'expressiviteit', 
'conformisme'' en 'zelfstandigheid'; de tegenpolen hiervan zijn 'instrumentaliteit', 'defiantie' en 
'afhankelijkheid'' (zie figuur 6.1). Pas recentelijk wordt de regulering van het gokken vrij alge-
meenn geplaatst in het theoretische perspectief van het expressieve spel waar men geestelijk 
aann verslaafd kan raken. 

Maarr als dit eerder niet of minder relevant was, wat is dan de sociale functie van deze 
gokverslaving?? Wat voor speelcultuur wordt hiermee gediend? Voor een interpretatie van de 
nieuwee relevantie van gokverslaving is het niet alleen van belang om naar verschuivingen in 
dee intenties van het kansspelbeleid te kijken maar ook naar de gevolgen ervan (zie figuur 1.1). 
Dee begrenzing van de markt aan de hand van het criterium van de gokverslaving lijkt met na-
mee een voorwaarde op te leveren voor een pradoxale uitbreiding van de markt. Mijn redene-
ringring daarbij is als volgt. In het onderscheid tussen het recreatieve en het verslaafde spelen kan 
eenn psychisch equivalent worden gezien van de sociale afstand tussen burgerlijke midden-
klassenn en elitaire groeperingen. Ik volg dan met name de interpretatie van de sociale afstand 
tussenn deze klassen uit Distinction ^979) van Bourdieu.16 Volgens Bourdieu zou de (kleine) 

16.. P. Bourdieu, Distinction. A Soera/ critique of the judgement of taste, Routtedge, London and New York, 1984 
[1979]. . 
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burgerijj zich met haar voorkeuren enerzijds markeren ten opzichte van elitaire leefstijlen. De 
grotee vrijheden die aan elitaire stijlen, waarin alles om de 'prestige' en 'goede smaak' draait, 
tenn grondslag lijken te liggen zijn voor de burgerij veelal ondenkbaar. Aan de andere kant zou 
dee burgerij zich volgens Bourdieu afzetten tegen de 'goedkope smaak' van het gewone volk. 
Dee leefwijze in lagere sociale milieus zou juist worden gekenmerkt door de gebondenheid aan 
dee alledaagse noodzaak. Daardoor is het onderscheid tussen de vorm en inhoud van activi-
teitenn weinig uitgesproken. Terwijl in de elitaire stijl het expressieve doel tot norm wordt verhe-
venn en wordt nagejaagd, zo zouden we dit verschil ook kunnen formuleren, en in de volkse stijl 
hett onderscheid tussen middelen en doelen minder uitgesproken is, wordt de burgerlijke stijl 
gekenmerktt door de rationele afweging tussen ideale doelen en beschikbare middelen. Naar-
matee nu op het gokken vaker en duidelijker de redenering wordt toegepast dat het expressieve 
spell toelaatbaar is voorzover het speelplezier niet tot een bedreiging voor de speler wordt, 
komtt de elitaire spelopvatting binnen het bereik van de middenklassen. Hierdoor wordt het ple-
zierspell dus acceptabel voor meer groeperingen en toepasbaar op meer speltypen. De op-
komstt van de thematiek van de spelbeheersing en de spelverslaving impliceert op deze ma-
nierr een marktuitbreiding. De begrenzing van het spel met noties van het teveel is constructief 
tee noemen voor het commerciële spel. Zo beschouwd is de notie van de geestelijke verslaving 
niett zozeer een gevolg van alswel een voorwaarde voor de marktgroei. Verslavingsangst is de 
prijss die de burgerij betaalt voor elitair gedrag. 

Essentieell voor deze interpretatie is dat regelgevers (en ondernemers en spelers) ter 
reguleringg niet slechts een bepaalde betekenis in het spel leggen en welomschreven speel-
normenn navolgen. Zij dienen het kansspel zelf te beheersen via de gevolgen die dit voor hen 
heeft.. De cultuur die samengaat met de opkomst van het risicomodel en de doorbraak van de 
verslavingsproblematiekk duid ik daarom aan als een grijpcultuur of een beheersingscultuur, al 
naarr gelang of we uitgaan van de oorzaken dan wel van de gevolgen van het gedrag. Het 'grij-
pen'' slaat op de ruime keuze in een situatie van overvloed en het 'beheersen' slaat op de 
noodzaakk om de gevolgen hiervan in de hand te houden. Eerder in dit boek karakteriseerde ik 
dee nieuwe uitgaanscultuur van de Waalkade reeds als een grijpcultuur (zie paragraaf 7.6.2). 
Dezee term krijgt hier dus een bredere toepassing. 

Datt ik de beheersing typerend noem voor een sterk verzelfstandigde vermaakscultuur 
will niet zeggen dat het vermaak in de eerdere fasen van de verzelfstandiging niet wordt be-
heerst.. Integendeel, in de eerdere fasen wordt het vermaak zelfs stringenter gereguleerd. De 
beheersingscultuurr verwijst naar die situaties waarin het meedoen aan vermaaksactiviteiten en 
dee beheersing van de gevolgen hiervan tot op zichzelf staande doelen zijn geworden. Bij het 
bingoo is deze beheersing bijvoorbeeld van ondergeschikt belang omdat de regulering van dit 
spell zich in de eerste plaats richt op de bestrijding van de commerciële exploitatie. Ook bij de 
reguleringg van casino's is de beheersing via de gevolgen van ondergeschikt belang, nu omdat 
dee regulering van deze exploitatievorm zich richt op de beperking van de commerciële ex-
ploitatie.. Het bingo en het casino kennen een meer stringente regulering dan bijvoorbeeld de 
speelautomaat.. Bij de speelautomaat staat de reguleringsstrategie van de beheersing wel 
voorop. . 

Opp de ontwikkeling van de symbolische betekenis en de normatieve waardering van 
hett spel volgt de economische toe-eigening: meer mensen pogen om meer spelen vaker en 
beterr te beoefenen. Het is dan niet de symboliek of het alibi, maar de vergroting van de macht 
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overr het spel die de betrokkenen motiveert. Ondernemers exploiteren het spel in de eerste 
plaatss om winst te maken, regelgevers reglementeren het spel in de eerste plaats om externe 
effectenn in de hand te houden, en de spelers doen in de eerste plaats bijvoorbeeld mee om 
eenn nieuwe ervaring op te doen, vanwege de spanning, voor de kick, om verveling te bestrij-
den,, om vergetelheid te zoeken of om hun grenzen te verleggen. Al zulke grijpmotieven, waar-
bijj zij een meer oorspronkelijke betekenis van het spel kunnen simuleren, zijn binnen de be-
heersingscultuurr leidend ten opzichte van de symboliek of de beloften van het spel. De be-
heersingscultuurr is typisch de cultuur van managers voor wie in de eerste plaats het resultaat 
telt.. De beheersingscultuur is vooral georiënteerd op de gevolgen van de spelpraktijk. Innerlijk 
wordtt deze cultuur gereguleerd door het gevoel van schaamte. 

Dezee beheersingscultuur komt pregnant naar voren in een beschermende cocon van 
architectonischee en planologische ingrepen, in voorlichtings- en reclamecampagnes, in psy-
chischee zorgverlendende instellingen, in beveiligingstechnieken en in wetenschappelijk (evalu-
atieonderzoek.. Voor het verzelfstandigde spel heeft deze cocon een tweezijdige functie. De 
internee functie is om het spel in goede banen te leiden en om het speelplezier te exploiteren. 
Voorr de buitenwacht dempt dit sociale spinsel de uitstraling van het spel en zorgt dit voor een 
nauwkeurigee afstemming op de omgeving. 

Watt ik hier voor de verzelfstandiging van het vermaak omschrijf als een cultuur van het 
grijpenn en beheersen, daarvan zijn aspecten elders ook wel aangeduid met een term als 'mas-
sacultuur11 of 'consumptiecultuur'. In deze studie heb ik niet alleen een analyse geboden van de 
kenmerkenn van de consumptiecultuur. Ik heb deze kenmerken bovendien in verband proberen 
tee brengen met zowel de opkomst als de begrenzing van deze cultuur. Daarbij gaat de belang-
stellingg niet alleen uit naar de strategieën en mechanismen waarlangs deze cultuur tot stand 
komt,, maar ook naar de verschillen met eerdere en andere culturele vormen. In dit opzicht heb 
ikk de grijpcultuur bij de interpretatie van de nieuwe Waalkade reeds onderscheiden van de 
stijlcultuurr en de lijfcuttuur (zie figuur 7.2). Hier breng ik deze terminologie in verband met de 
kansspelcultuur. . 

Doorr het accent op beheersing, op accumulatie en op 'imitatie' onderscheidt de grijp-
cultuurr zich enerzijds van een elitaire stijlcultuur. Daarin ligt het accent op de speelnormen, op 
schaarstee en op 'distinctie'. Met de term stijlcultuur doel ik op de cultivering van stijlelementen 
enn niet op de stylering van gedragingen en voorzieningen; dat laatste is meer kenmerkend 
voorr de grijpcultuur. Anderzijds onderscheidt de grijpcultuur zich van een volkse lijfcultuur. 
Daarinn ligt het accent op de betekenis, op gewenning en op 'aanpassing'. Die lijfcultuur ver-
wijstt niet naar een cultivering van het lichaam maar naar een lichamelijke cultuur. Het is een 
cultuurr die dicht op de huid zit en is gericht op directe zintuiglijke bevrediging. Deze typologie 
vann drie grondvormen in de kansspelcultuur sluit aan bij de drie reguleringsmodellen van het 
verbod,, het alibi en het risico. In het veld van de kansspelen staan deze modellen achtereen-
volgenss centraal bij het bingo (informeel en instrumenteel), het casino (stijlvol en normatief) en 
dee speelautomaat (commercieel en beheerst) (zie hoofdstuk 5). 

Tegelijkertijdd heb ik aangegeven dat deze kansspelcircuits nauw verweven zijn met de 
meerr omvattende integratiekaders van de alledaagse cultuur (bingo), de politiek (casino) en de 
economiee (speelautomaat). Dat komt door het maatschappelijke organisatieverband van deze 
kansspelenn en door de sociale herkomst van de spelers. In de stad sluit deze typologie weer 
aann op afzonderlijke gebiedsdelen, op achtereenvolgens 'rustzones', 'representatiezones' en 
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'actiezones';; het is in die gebiedsdelen waar de genoemde spelvormen het beste gedijen. De 
Nijmeegsee representatiezone van de Waalkade valt in deze terminologie te omschrijven als 
eenn stijlcultuur die overgaat in een grijpcultuur. Ik verwijs daarbij naar kenmerken van de 
Waalkadecultuur,, zoals de twijfel tussen een neutrale en een positieve tolerantie voor het ver-
maak,, de verschuiving van een inrichtings- naar een beheersingsvraagstuk, de menging van 
dee illusie en dee simulatie in het middeleeuwse stadsgezicht, de overheid die koketteert met de 
marktt en de planologie die lonkt naar de economie, de overgang van opvallende verschillen 
naarr marginale variaties en het casino dat wordt veroverd door de speelautomaat. 

Dee actieve spelvormen van het bingo, het casino en de speelautomaat dragen niet al-
leenn kenmerken van meer algemene handelingssferen - in casu de alledaagse cultuur, de poli-
tiekk en de economie - omdat ze hiermee verweven zijn: de speltypen lenen zich bij uitstek voor 
zulkee verbindingen. Dat komt door de spelspecifieke formules en technieken, zodat er ook pa-
rallellenn zijn op het niveau van de speelgelegenheid. Naar de herkomst heb ik de verschillen 
tussenn deze spelvormen aangeduid als die tussen achtereenvolgens de groepsbinding van het 
bingo,, de exclusieve speelruimte van het casino en de individualistische simulatietechniek van 
dee automaat (zie paragraaf 5.2). Ook uit oppervlakkige observaties is al snel duidelijk dat er 
tussenn de speltypen net zulke fundamentele verschillen bestaan in het spelverloop als in de 
spelorganisatiee of de spelregulering. Bij het spelverloop valt dan bijvoorbeeld te denken aan 
verschillenn in de temporele opdeling van het spel, in de omgang met het geld, in de beleving 
vann het spel, in de waardering van de activiteit of in het nagestreefde ideaal. Een roulettespe-
lerr beslist iedere ronde opnieuw al dan niet, en met welke inzet of kans, aan het spel deel te 
nemen.. Dit betekent dat de aandacht bij het roulette veel meer uitgaat naar de volgorde van 
beslissingen,, naar het geven van opdrachten en naar het creëeren van illusies dan bij het bin-
go.. Bij het bingo is de inleg immers eenmalig, valt de kans nauwelijks te beïnvloeden en is de 
speldeelnamee voor de duur van de gehele bijeenkomst. Bingospeelsters geven zich min of 
meerr volledig aan het spelverloop over. Zij scheppen minder een illusie en ondergaan het spel 
meerr gelijk een droom. De speelautomaten verschillen in deze opzichten van zowel het rou-
lettee als het bingo door de snelheid van de beslissingen, de zelfbediening en de voortdurende 
herhalingg van spelsituaties. In de houding tegenover het geld heeft het roulette meer weg van 
eenn weldoordachte investering, het bingo van een verdiende beloning en de speelautomaat 
vann herhaalde bestedingen. Voor wat de waardering van het spel betreft evalueren bingos-
peelsterss het spel in de eerste plaats in termen van sociale 'gezelligheid'. Dat komt door de 
oriëntatiee op de groep. Casinobezoekers zullen daarentegen vaker refereren aan de uiterlijke 
stijll en 'schoonheid' van het speelgedrag en de speelgelegenheid. De speelautomaat wordt op 
haarr beurt weer vaker in termen van de innerlijke 'spanning' gewaardeerd.17 Voor wat het spe-
lideaall betreft overheerst het 'amateurisme' (het meedoen is belangrijk) het bingo, het 'profes-
sionalisme'' (de bekwaamheid is belangrijk) het casino en het 'commercialisme' (het resultaat is 
belangrijk)) de speelautomaat. 

Dee meest algemene maatschappelijke structuren én de meest bijzondere spelstructu-
renn verwijzen zo bezien naar dezelfde menselijke vermogens. De verschillen in menselijke 

17.. Een bevestigin g van deze verschille n in waarderingsmaatstave n kan gevonde n worde n in de verschille n tusse n 
overheersend ee motieve n die naar voren komen in de national e enquêt e uit Risico-analyse kansspelen (Kingma , 
1993)::  Van de genoemd e motieve n scoor t 'gezelligheid ' het hoogs t bij bingo , 'speelplezier ' bij het casin o en 'geld ' bij 
dee speelautomaat . 



VERZELFSTANDIGINGG VAN VERMAAK 432 

vermogenss tussen de spelvormen doen bijvoorbeeld ook sterk denken aan de psychologische 
faculteitenn van 'voelen' (bingo), 'denken' (casino) en 'willen' (automaat). Op deze manier kun-
nenn we ons het historische verband voorstellen tussen speltypen en categorieën mensen, niet 
doorr een genetische of maatschappelijke determinering maar door een verwantschap tussen 
dee spelstructuur en het samenlevingsverband der betrokkenen. Het samenlevingsverband be-
reidtt individuen als het ware voor op een specifiek spel: het casino voor de leidinggevende 
elite,, de automaat voor de ondernemende jeugd en het bingo voor zorgzame huisvrouwen. 
Dezee zienswijze impliceert dat met een verandering van de sociale orde ook het speipubliek 
kann veranderen. In beginsel staat elk speltypen open voor de ontdekking en waardering door 
iederr mens van de aantrekkelijkheden van een spel, wat door de loskoppeling van speltypen 
enn groeperingen in het proces van verzelfstandiging kan blijken. Dat de spelstructuren ontolo-
gischee waarden lijken te vertegenwoordigen kan verklaren waarom ze historisch robuust en in 
zeerr uiteenlopende samenlevingen levensvatbaar blijken te zijn. 

Hett drieledige perspectief op de verzelfstandiging van het vermaak valt in laatste in-
stantiee te herleiden tot de sociologische basisbegrippen van de 'betekenis', de 'norm' en de 
'macht'.188 De organisatie van de moderne samenleving in cultuur, politiek en economie, of de 
politiekee opdeling in confessionalisme, socialisme en liberalisme, verwijzen eveneens naar 
dezee driedeling. Een aantal ideaaltypische kernbegrippen uit de driedeling in de cultuur rond 
kansspelen,, die in deze studie naar voren zijn gebracht, heb ik tentatief samengebracht in 
tabeltabel 10.1. 

TYPOLOGIE E 

kanssoel l 

SDeloDvattina a 

SDebositie e 
staatsdomein n 

stadszone e 

netwerk k 

tolerantie e 

ontduiking g 

regulering g 

exploitatie e 

legitimering g 

problematiek k 

oplossing g 

ideaal l 

herkomst t 

geslacht t 

oriëntatie e 

LUFCULTUUR R 

binao o 

orofiitsoel l 
speler r 

cultuur r 

rust t 

subcultuur r 

negatief f 

beslotenheid d 

bestrijden n 

handhaven n 

verbod d 

commercialisering g 

iuridificering g 

amateurisme e 

volk k 

vrouwelijk k 

groep p 

STULCULTUUR R 

casino o 

oleziersoel l 
regelgever r 

politiek k 

representatie e 

circuit t 

neutraal l 

behendigheid d 

beperken n 

uitbreiden n 

alibi alibi 

criminalisering g 

ideologisering g 

professionalisme e 

adel l 

mannelijk k 

omgeving g 

GRIJPCULTUUR R 

automaat t 

oarasietsoel l 
ondernemer r 

economie e 

actie actie 

sector r 

positief f 

illegaliteit t 

beheersen n 

vernieuwen n 

risico risico 

verslaving g 

verwetenschappelijking g 

commercialisme e 

burgerij j 

kinderlijk k 

handeling g 

18.. Zie voor een formele onderbouwing van deze sociologische basisbegrippen: J. Habermas, Theorie des kommu-
nikativennikativen Handelns, Suhrkamp, Frankfurt, 1981; A. GkJdens, The Constitution of Society, Polity Press, Cambrid-
ge,, 1984. 
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waardering g 

werking g 

verandering g 

betrokken--

krinqlooD D 

tijd d 

ruimte e 

verschijning g 

geld d 

vergelijking g 

stijl l 

keuzepa--

innerliik k 

activiteit t 

houding g 

beleving g 

motief f 

strategie e 

dreiging g 

structuur r 

antistructuur r 

basisdimen --

gezelligheid d 

centripetaal l 

stabiliteit t 

Dassief f 

productie e 

duur r 

oppervlak k 

huisvesting g 

verdienen n 

adaptatie e 

uniformiteit t 

gewoonte e 

voelen n 

uitvoeren n 

participeren n 

fantasie e 

symboliek k 

confict t 

angst t 

expressief f 

instrumenteel l 

betekenis s 

schoonheid d 

cyclisch h 

liminaliteit t 

actief f 

consumptie e 

volgorde e 

volume e 

inrichting g 

investeren n 

distinctie e 

verscheidenheid d 

schaarste e 

denken n 

delegeren n 

observeren n 

illusie e 

status s 

compromis s 

schuld d 

conformistisch h 

afwiikend d 

nnr m m 

rendement t 

centrifugaal l 

flexibiliteit t 

interactief f 

destructie e 

snelheid d 

dichtheid d 

vormgeving g 

uitgeven n 

imitatie e 

variatie e 

overvloed d 

willen n 

organiseren n 

veinzen n 

simulatie e 

stemming g 

consensus s 

schaamte e 

zelfstandig g 

afhankelijk k 

mach t t 

TabelTabel 10.1: Typologie van vermaaksculturen waar bingo, casino en automaat inhoud aan geven. 

Dezee driedeling is niet uniek maar bijvoorbeeld verwant aan een driedeling die Bourdieu in 
DistinctionDistinction (1979) doorvoert voor de Franse cultuur. Deze driedeling vertoont bijvoorbeeld ook 
gelijkenissenn met een typologie uit Die Ertebnisgesellschaft (1992), een aan het perspectief en 
dee werkwijze van Bourdieu verwante studie naar leefstijlen in Duitsland van Gerhard Schulze.19 

Schulzee stelt een driedeling voor van Hochkultur, Spannungskultur en Trivialkultur. Maar mijn 
indelingg heeft wel een andere invulling en achtergrond. Niet zozeer het feit van de driedeling 
lijktt mij van belang alswel de onderbouwing en invulling ervan. In mijn geval verwijst de driede-
lingg naar een ruimtelijk-historische analyse van de verzelfstandiging van het vermaak bij kans-
spelen.. Er valt mee aan te geven waar en wanneer zich op het terrein van het vermaak, in het 
beleidd en in de ruimte een beheersingscultuur aftekent. 

10.55 Theoretisch e verklarin g 

Inn de theoretische verklaring voor de verzelfstandiging van het vermaak bij kansspelen maak ik 
eenn onderscheid tussen twee alternatieve, als complementair te beschouwen invalshoeken. 

19.. Bourdieu (1984); G. Schulze, Die Ertebnisgesellschaft. Kuttursozblogie der Gegenwart, Campus Verlag, Frank-
furt,, 1992. 
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Enerzijdss een in het verlengde van Karl Marx' Das Kapital (1867) geformuleerd perspectief van 
'economisering'.. Daarmee valt de verzelfstandiging van kansspelen vooral te verklaren als een 
middelmiddel tot de afzondering en vorming van een economisch domein. De belangstelling gaat dan 
uitt naar aspecten als criminalisering en commercialisering. Anderzijds een perspectief van 
'cultivering'' in de geest van Max Webers Wirtschaft und Gesellschaft (1922). Daarin wordt de 
verzelfstandigingg van kansspelen meer als een op zichzelf staand doel begrepen.20 De aan-
dachtt gaat dan vooral uit naar aspecten als specialisering en disciplinering. De twee invals-
hoekenn onderstrepen dat het begrip verzelfstandiging tegelijk slaat op een nieuwe markt en de 
reguleringg daarvan. 

Dezee complementaire invalshoeken komen hier niet uit de lucht vallen. Dit boek is van-
aff het begin opgebouwd rond deze theoretische tegenpolen. Zo ben ik dit boek begonnen met 
dee opmerking dat Baudrillard een neo-Marxistische interpretatie aan de consumptiemaat-
schappijj geeft (zie paragraaf 1.1); hij doet dat onder meer in The Mirror of Production (1973).21 

Hierr tegenover stelde ik Ritzer die in The McDonaldization of Society (1993) een neo-
Weberiaansee interpretatie geeft.22 Het perspectief van Baudrillard vestigt de aandacht op de 
omvormingg van kansspelen tot een commercieel vermaak. Het perspectief van Ritzer belicht 
dee beheersing van de consumptie. 

Dee interpretaties die ik in deel I van deze studie achtereenvolgens aan de verbeelding 
vann explortatiecriminaliteit en gokverslaving heb gegeven verwijzen naar eenzelfde tweedeling 
alss die tussen Baudrillard en Ritzer. Het perspectief van de parasitaire criminaliteit urt de Bond-
fictiee staat tegenover de slachtofferioze misdaad. Op eenzelfde manier staat de instrumentele 
afhankelijkheidd van Dostojevski tegenover de geestelijke verslaving in de zin van Freud. 

Evenzoo heb ik in deel II van dit boek het verbodsmodel geïnterpreteerd als een para-
doxalee reguleringsstrategie die de commerciële exploitatie van het kansspel als vermaak mo-
gelijkk maakt. Hiertegenover stelde ik het risicomodel dat als functie heeft om de groei van 
commerciëlee kansspelen te beheersen. Het alibimodel viel hierbij te begrijpen als een over-
gangsfasee in de verzelfstandiging tussen deze twee uitersten in. Tegen de achtergrond van 
hett verbodsmodel werd het alibimodel ontwikkeld om de expansie van de gokmarkt te beper-
ken,, maar het alibimodel kreeg vooruitlopend op het risicomodel als functie om de particuliere 
exploitatiee uit te breiden door kansspelen te zuiveren van criminaliteit. 

Deell III van dit boek kende een soortgelijke opbouw als deel II, nu alleen niet in de 
historischee diepte van de kansspelsector maar in de geografische breedte van de stedelijke 
ruimte.. Aan de ene kant is de commercialisering van de stedelijke ruimte, in casu die van de 
Waalkade,, geïnterpreteerd als een voorwaarde van het casino aan de stad. Tegenover deze 
investeringg staat de verwachting dat het casino bijdraagt aan de economische ontwikkeling 
vann de stad. Aan de andere kant verscheen de beheersing van kansspelen in het casino als 
eenn voorwaarde van de stad aan het casino. De keerzijde hiervan is dat het staatscasino aan-
dringtt op de bestrijding van illegale casino's. De inrichting van de stad met een casino is daar-
bijj uitgelegd als een planologisch vraagstuk dat zich tussen deze twee voorwaarden afspeelt. 

20.. Zie voor een helder e interpretati e van de verschille n tusse n de benaderinge n van Marx en Weber bijvoorbeeld : 
A.. Giddens , Capitalism and modem social theory, Cambridg e Universit y Press , 1971. 
21.. J. Baudrillard , The Mirror of Production, Telos Press , St Louis , 1975 [1973] . 
22.. G. Ritzer , The McDonakHzation of Society, Pine Forge Press , Thousan d Oaks, 1993. 
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Bijj dit vraagstuk gaat het om de afstemming van het casino op de stad. 
Inn deze paragraaf probeer ik de verkenningen uit dit boek naar de complementaire per-

spectievenn van 'economisering' en 'cultivering' op een algemeen interpretatieniveau verbinden. 
Bijj deze abstracte verklaring voor de verzelfstandiging van het vermaak bij kansspelen maak ik 
wederomm een onderscheid tussen de legalisering en de liberalisering van kansspelen, net als 
bijj de eerder gegeven contextuele verklaring. 

10.5.110.5.1 Legalisering 
Dee verzelfstandiging van het vermaak bij kansspelen heb ik voor een belangrijk deel onder-
zochtt aan de hand van de WOK. Mij gaat het echter minder om de rechtssociologische vraag 
watt kansspelen voor wetgeving betekenen en meer om de vraag wat de bemoeienis van wet-
geverss voor effect op de constructie van kansspelen heeft. Waarom stellen wetgevers zo'n 
groott belang in kansspelen? Bij een verklaring voor de wetgeving zijn tevens de verschillende 
perspectievenn op criminaliteit aan de orde. 

Dee invalshoek van Weber sluit nauw aan bij de in Nederland sterk ontwikkelde theorie 
vann Elias uit Het civilisatieproces (1939).23 De leidende gedachte daarvan is dat met de toe-
nemendee schaal en complexiteit van samenlevingen mensen afhankelijker van elkaar worden. 
Daardoorr neemt de noodzaak toe om meer rekening met elkaar te houden en zich terughou-
denderr op te stellen. Het gevolg hiervan is onder meer dat de variaties in het gedrag toenemen 
terwijll de extremen afvlakken. In eerste instantie zou het berekenend en ingetogen gedrag 
wordenn voorgeschreven en afgedwongen door overkoepelende machten, zoals van de elite en 
dee natiestaat. Daarna zouden deze gedragingen door de verinnerlijking in een leerproces tot 
vanzelfsprekendee houdingen worden. Deze redenering strookt tot op zekere hoogte met de 
gepresenteerdee ontwikkeling van kansspelen. Verschillende groeperingen gaan zich met de 
opkomstt van de democratische rechtsstaat in de negentiende eeuw inderdaad nadrukkelijk 
mett elkaar bemoeien. En zij verlangen in het belang van de gemeenschap zo niet de afschaf-
fingg van kansspelen dan toch een verantwoord en gematigd gebruik ervan. Eerst is dit vooral 
eenn beweging van hoog naar laag, in de gedaante van bezorgde beschavingsinitiatieven van 
dee gegoede burgerij. Later wordt deze gedragsstandaard bij de vorming van verschillende so-
cialee zuilen breder gedeeld. De overgang van het grove verbodsmodel naar het genuanceerde 
alibimodell kan in dit perspectief worden uitgelegd als het gevolg van een geslaagde civilisering 
vann kansspelen. Deze civilisering maakt dan de aanvaarding van commerciële kansspelen 
mogelijk.. De aanvaarding gaat aldus beschouwd samen met een sterke staatsstructuur en niet 
mett een verzwakking daarvan. 

Criminaliteitt bij (de exploitatie van) kansspelen is in deze optiek een gevolg van een 
onvolkomenn civilisering of van een onvolkomen wet. In het eerste geval spreekt men over de 
vervagingg en overtreding van wettelijke normen. Dit blijkt duidelijk bij de handhaving van het 
verbodsmodel.. In het tweede geval heeft men het over een wet die niet aansluit bij een op 
zichzelff genomen beschaafde en in ieder geval maatschappelijk aanvaarde exploitatie van 
kansspelen.. Men spreekt dan in termen van slachtofferloze misdaad.24 Dit is van toepassing op 

23.. N. Elias , Het civilisatieproces. Sodogenetische en psychogenetische onderzoekingen. Twee delen , Het Spec-
trum ,, Utrecht/Antwerpen , 1982 [1939] . 
24.. Zie voo r de term en theori e van slachtofferloz e misdaad : E.M. Schur , Crimes without Victims. Deviant Behavior 
andand Public Policy, Prentice-Hall , Englewoo d Cliffs , 1965. Schur werkt e zijn visi e op criminalitei t hoofdzakelij k uit in het 
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dee instelling van het alibimodel, op de Sporttotalisator bijvoorbeeld. 
Maarr dit perspectief van cultivering laat een wezenlijke dimensie onbesproken. Dat is 

dee economische betekenis en context van kansspelen. Want zoals ik naar voren heb gebracht 
behelstt de langetermijn ontwikkeling van kansspelen een kwalitatieve cesuur en een verschui-
vingg in de (wettelijke) betekenisgeving aan kansspelen. Het gaat niet in de eerste plaats of uit-
sluitendd om een matigingspolitiek, om kwantitatieve toe of afnames. De bewaking van het 
spelkarakterspelkarakter vormt het brandpunt in de regulering van kansspelen. Negentiende eeuwse libe-
ralenn formuleren dit criterium scherp bij hun bezwaren tegen kansspelen en ook de commissie-
Wiardaa formuleert dit bijvoorbeeld als grondslag voor de WOK van 1964. 

Hett gokken kan, naast of als alternatief voor geweld, worden beschouwd als een van 
dee eerste en eenvoudigste mechanismen ter verdeling van rechten en goederen. Klassiek an-
tropologischee studies benadrukken deze instrumentele kant van het gokken, zij het onontwar-
baarr verweven met de expressieve kant.25 Het gokken speelt een rol bij de statusverdeling en 
bijj de verdeling van waardevolle goederen en geld, laat met name Geertz in het essay Deep 
playplay over de Balinese hanengevechten zien.26 Maar zo'n toevalsverdeling verhoudt zich slecht 
mett een kapitalistische economie, waarin de verdeling idealiter op basis van onderhandeling, 
kenniss en arbeid plaatsvindt. De negentiende eeuwse liberalen wijzen daarom de Staatsloterij 
af.. Bij de verspreiding van het kapitalisme moet het gokken als het ware uit de economie ge-
bannenn worden. Wetgevers keren zich al vroeg tegen de instrumentele motivering en de eco-
nomischh schadelijke effecten van kansspelen. De wet sanctioneert kansovereenkomsten niet, 
althanss voor zover die geen economisch belang dienen zoals bij verzekeringen of de handel in 
aandelen.. Tegelijkertijd biedt de kapitalistische geldeconomie ongekende mogelijkheden en 
ookk motieven voor kansspelen. Dat geldt in het bijzonder voor de aantrekkelijkelijkheid van het 
gokkenn als een alternatieve of subversieve strategie voor de kapitalistische orde. Niet alleen 
dee herkomst maar ook de groei van kansspelen valt hieruit te verklaren. Twee fasen zijn te on-
derscheiden.. Deze fasen lopen grofweg parallel aan de door Marx onderscheiden ontwikke-
lingsfasenn van het kapitalisme en de in dit boek door mij gehanteerde fasering in het langeter-
mijnn proces van verzelfstandiging. 

Vanaff de middeleeuwen gaat de uitvinding en introductie van de moderne hoofdvor-
menn van kansspelen, zoals de loterijen, samen met de opkomst van de geldeconomie van het 
handelskapitalisme.. Deze eerste gokgolf bereikt hoogtepunten bij de gok- en speculatiezucht 
inn de Gouden Eeuw en in 1726 bij de vestiging van het staatsmonopolie op loterijen.27 Op de 

kaderr  van abortus , homosexualitei t en drugsverslaving , maar acht ook prostituti e en kansspele n goede voorbeelde n 
(idem .. 174-175) (zie ook hoofdstu k 2). 
25.. Zie voor een antropologisch e theoretisering : M. Maus, The Gift. Forms adn Functions of Exchange in Archaic 
Societies,Societies, Cohen & West , London , 1970 [1925]; Zie voor een klassie k antropologisch e studi e van het gokken : C. 
Geertz,, 'Deep play : Notes on the Balines e Cockfight' , in: 77» Interpretation of Cultures, New York , 1973,412-454. 
26.. Geertz (1973). 
27.. De toepassin g van genummerd e ontwikkelingsgolve n is voora l beken d door Alvi n Toffler s The Third Wave (Pan, 
London ,, 1961). De krachtig e metafoo r van de gol f ontleen t hij overigen s onder meer aan Bias (idem , 19). De eco-
nomisch-technologtsch ee golve n zoals omschreve n door Toffle r lopen min of meer synchroo n met de door mij om-
schreve nn gokgolven . Het grot e voordee l van de golfrnetafoo r is niet alleen dat daari n veel verschillend e tendenze n 
kunne nn worde n ondergebracht , er kan bovendie n een verban d mee worde n gelegd tusse n de veelhei d van ontwik -
kelinge nn die aan de oppervlakt e te zien zijn en de verbindend e onderstroo m in de diepte . Het begri p 'gokgol f is ook 
toegepas tt  doo r I. Nelson Rose in Gambling and the Law (Gamblin g Times Incorporated , Hollywood , 1986). Bij Rose 
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elitairee aanvaarding volgt de brede verspreiding van het kapitalisme over vele sectoren en 
maatschappelijkee lagen, in combinatie met de introductie van fabrieken. Hierdoor raken steeds 
meerr mensen op de geldeconomie aangewezen. Op deze verspreiding drijft de tweede gokgotf 
diee gedurende de negentiende eeuw aanleiding geeft tot de ontwikkeling van het verbodsmo-
dell zoals dat aan het begin van de twintigste eeuw wettelijk wordt verankerd. Door de intensi-
veringg van de industriële economie komt deze golf met de Sporttotalisator en het algemene 
alibimodell uit de WOK van 1964 tot een hoogtepunt. 

Dee overgang van verbieden naar vergoelijken is in dit perspectief een gevolg van de 
drukk die de markt op de wet uitoefent en van de welvaart waardoor meer geld aan kansspelen 
kann worden uitgegeven zonder de persoonlijke en de nationale economie te ondergraven. De 
economischee vooruitgang vergroot de zelfstandigheid en de keuzevrijheid. Mensen worden als 
hett ware minder afhankelijk van elkaar. De uitbreiding van kansspelen veronderstelt zo een 
sterkee economie en niet een verzwakking daarvan. 

Mett de economische vooruitgang, de opkomst en uitbreiding van kansspelmarkten 
neemt,, kortom, de noodzaak van steeds nauwkeuriger onderscheidingen tussen economisch 
enn cultureel relevante spelvormen toe. Als een spel succesvol van de economische sfeer af-
gezonderdd en in de culturele sfeer opgesloten is, dan kan dit een basis zijn voor de exploitatie 
ervan.. Het spel wordt dan opgenomen in de economie, niet als een vorm van economisch 
handelenn (productie) maar als te genieten handelswaar (consumptie). De toewijzing van een 
culturelee status - de 'culturele verpakking' van kansspelen - gaat dan vooraf aan de commerci-
aliseringg van het spel. De directe overgang bij kansspelen van het geld als economisch ruil-
middell naar cultureel speelgoed, kan ook verklaren waarom bestuurders zodanig argwanend 
tegenoverr kansspelen staan dat zij er zware machtsmiddelen op toepassen. 

Criminaliteitt bij (de exploitatie van) kansspelen is in deze economische optiek een ge-
volgg van een oneigenlijke, instrumentele spelopvatting of van onvoldoende economische 
voorwaarden.. In het eerste geval is niet zozeer normvervaging alswel ontkenning of verzet te-
genn de speelnorm in het geding. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de verwijten van 'betut-
teling'' en 'klassemoraal' die in het kader van het alibimodel wel geuit worden. In het tweede 
gevall gaat de exploitatie van een op zichzelf aanvaarde speelnorm ten koste van de algemene 
economie.. Dit gebeurt dan in termen van economische 'ongelijkheden' of 'achterstanden'. Het 
gokkenn gaat dan ten koste van de arbeid en de bestedingen aan voeding en huisvesting. 
Voorall in de negentiende eeuw was men hiervoor beducht. 

Uitt de wetgeving voor kansspelen valt op te maken dat voor het recht op de exploitatie 
eenn kansspel van het economisch handelen afgezonderd moet zijn. Binnen de omvattende 
leefwereldd van spelers dient het kansspelen juist in expressieve termen gewaardeerd te wor-
den.. In de visie op verstatelijking als cultivering, zoals in de civilisatietheorie van Elias, moet op 
voorhandd worden aangenomen dat kansspelen een culturele status hebben. Moeilijk valt dan 
echterr te verklaren waar kansspelen vandaan komen, wat er aantrekkelijk aan is en waarom 
kansspelmarktenn worden uitgebreid. Vanuit een economisch perspectief op kansspelen, zoals 

iss  deze noti e echte r weini g meer dan een retorisc h middel . Hij maakt geen historisch e analys e van kansspele n en 
breng tt  de specifiek e vorme n hierva n niet in verban d met de maatschappelijk e context ; hij analyseer t de wettelijk e 
aspecte nn van kansspele n gedurend e de thir d wave' . Deze markeer t Rose ten opzicht e van een firs t wave' , die hij in 
dee kolonial e period e van Amerik a ziet, en een 'secon d wave' vanaf het begin van de 'Civi l War' . De thir d wave' zou 
vanaff  1960 vorm krijge n (Rose, 1986,1-2). 
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hierr in Marxistische zin venwoord, kan de noodzaak van verzelfstandiging worden aangegeven. 
Dezee verzelfstandiging kan vervolgens een object van cultivering zijn. Beide invalshoeken ver-
onderstellenn elkaar. Het lijkt daarom nodig deze invalshoeken hier als een sociologische com-
posiett samen te voegen. 

10.5.210.5.2 Liberalisering 
Eenn gelijksoortige verklaring valt te geven voor de marktgroei die op de wettelijke reglemente-
ringring volgt, en aanleiding lijkt te geven tot een derde gokgolf. Aan die marktgroei heb ik een 
apartt hoofdstuk gewijd (zie hoofdstuk 6). Daarin ging het mij minder om de marktkundige vraag 
watt kansspelen voor de economie betekenen en meer om de vraag: welke bijdrage leveren 
ondernemerss aan de constructie van kansspelen en waarom boeken zij op dit terrein succes? 
Voorr een antwoord voeg ik de Marxistische 'economisering' en Weberiaanse 'cultivering' we-
deromm samen. Ook de verschillende visies op verslaving laten zich onder deze invalshoeken 
rubricerenn (zie hoofdstuk 3 en paragraaf 6.5.1). 

Inn het perspectief van cultivering, waarvoor ik de civilisatietheorie van Elias volg, laat de 
spectaculairee opmars van kansspelen zich op het eerste gezicht moeilijk verklaren. Die theorie 
voorspeltt immers dat met de civilisering simpel en spontaan gedrag, waartoe we het gokken 
zoudenn kunnen rekenen, vermindert en verborgen wordt. Het verbodsmodel en met enige 
goedee wil ook nog het alibimodel - opgevat als een genuanceerd verbodsmodel - zijn gedeel-
telijkk uit dat kader te verklaren: legalisering is voorstelbaar als resultaat van een geslaagde in-
perkingg van kansspelen. Maar geldt dat ook voor de daaropvolgende liberalisering? Met name 
Cass Wouters vraagt zich in Van minnen en sterven (1990) expliciet af in hoeverre processen 
vann 'informalisering', die zich niet alleen bij het gokken maar op vele terreinen en bij allerhande 
omgangsvormenn sedert de jaren vijftig aftekenen, erop wijzen dat het door Elias omschreven 
civilisatieprocess van richting is veranderd.26 Als oplossing stelt hij voor dat dit niet het geval 
hoeftt te zijn maar dat er sprake kan zijn van een controlled decontrolling of emotions. De on-
derlingee afhankelijkheid tussen mensen neemt in de verzorgingsstaat verder toe en daarmee 
dee mate waarin zij rekening met elkaar dienen te houden. De variaties in het gedrag nemen 
verderr toe, terwijl de gedragsextremen afvlakken. De zelfbeheersing wordt meer omvattend, 
gedifferentieerd,, gelijkmatiger en in tijd en ruimte stabieler. Wouters spitst deze redenering toe 
opp de gevoelige terreinen van seks en dood, en stelt dat: 

inn het lange-termijnproces van informalisering het vermijden van die gevaren steeds minder 
doorr middel van directe dwang van anderen via wetten en strakke omgangsvormen heeft 
plaatsgevondenn en steeds sterker door middel van een stijgend niveau van wederzijds ver-
wachtee zelfbeheersing, op grond waarvan een versoepeling en nuancering van de 'goede ma-
nieren'' inzake seks en dood is opgetreden.29 

Wouters'' informaliseringsthese komt er ongeveer op neer dat met het niveau van 'wederzijds 
verwachtee zelfbeheersing' ook de maatschappelijk toelaatbaarheid van specifieke gedragsui-

28.. C. Wouters, Van minnen en sten/en. Informalisering van omgangsvormen rond seks en dood, Bert Bakker, Am-
sterdam,, 1990. 

29.. Wouters (1990) 16. 
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tingenn kan stijgen omdat mensen er op vertrouwen dat de betrokkenen er zelf voor zullen wa-
kenn geen ongeregeldheden te veroorzaken. Deze redenering is tot op zekere hoogte van toe-
passingg op de expansie van kansspelmarkten. 

Dee liberalisering van het kienen en bingo, de casino's, de speelautomaten en in het 
verlengdee daarvan ook weer de loterijen, vindt steevast plaats met de veronderstelling dat 
spelerss en ondernemers zelf zorg zullen dragen voor een ordelijke markt en een gematigde 
manierr van spelen. Wanneer zij hiertoe onvoldoende in staat blijken dan kan de overheid de 
kansspelenn altijd weer inperken, zo wordt veelal stilzwijgend aangenomen. De uitbreiding van 
kansspelenn gaat samen met een stringente regulering van de markt. Deze regulering vindt niet 
alleenn plaats door de overheid maar ook door ondernemers en spelers die zich van hun ver-
antwoordelijkheidd terdege bewust zijn. Ambtenaren, organisatoren en hulpverleners omschrij-
venn dit, zoals we hebben gezien, allen letterlijk in termen van 'zelfregulering' en 'zelfbeheer-
sing'. . 

Bijj de wetgeving kan het verbodsmodel in dit perspectief worden begrepen als een 
externee druk op de markt. De overheid legt van buitenaf een behoedzame exploitatie aan 
kansspelenn op. De overgang via het alibimodel naar het risicomodel kan dan worden begrepen 
alss de marktinterne voortzetting hiervan. Eerder door de wetgever afgedwongen gedragsco-
des,, die van het expressieve spel en de zuivere exploitatie, worden daarbij op de kansspel-
marktt vrijwillig nageleefd. Holland Casino valt door het relatief sterke toezicht en de sterke af-
scheidingg van het gokken van de omgeving te beschouwen als een goed voorbeeld van zo'n 
beheerstee speelcultuur. De 'cultuur van verschillen' binnen Holland Casino omvat de meest 
uiteenlopendee spelsoorten in diverse variaties, maar de contrasten tussen de spelsoorten en in 
hett speelgedrag zijn er afgevlakt, zodat het speelgedrag er gelijkmatiger is dan buiten het ca-
sino.. De sterke beheersing maakt zelfs een zekere versoepeling in het speelgedrag, in de om-
gangsvormenn en in de kledingvoorschriften mogelijk. 

Gokverslavingg wordt in deze optiek, die aansluit bij de klinische blik op verslaving, toe-
geschrevenn aan onvoldoende (zelfbeheersing of aan te ruime gokmogelijkheden. Het eerste 
gevall hangt samen met het alibimodel. Dan spreekt men veelal over normvervaging, over een 
hellendd vlak en over een gemakzuchtig toegeven aan illegale parallelmarkten. Tegenstanders 
vann de commercialisering van het bingo, van het gedogen van Golden Ten en vooral van de 
groeii van de speelautomatenmarkt na 1986 spreken hier bijvoorbeeld over. Het tweede geval 
iss van toepassing op de instelling van het risicomodel. Dan wordt zonder meer aangenomen 
datt de zelfbeheersing bij kansspelen groot is. Toch kan een te vergaande marktgroei de zelf-
reguleringg te zeer op de proef stellen of een te groot beroep doen op het toezicht en de hulp-
verlening.. Deze vrees is bijvoorbeeld van toepassing op de speelautomaten en de Instantlote-
rij. . 

Maarr net als bij de gegeven verklaring voor de legalisering blijft in deze cultuurpsycho 
logischee lezing de economische betekenis en context van kansspelen onbesproken. Ook bij de 
liberaliseringg gaat het, zoals we hebben gezien, om meer dan alleen een volumepolitiek voor 
kansspelen.. Tegelijkertijd is sprake van een kwalitatieve verschuiving in de (wettelijke) beteke-
nisgevingg aan kansspelen. Het gaat om de verschuiving van het speelplezier naar de speel-
verslaving.. Hierbij is de bewaking van het spelkarakter'm het geding, net als bij de legalisering. 
Hett gaat nu echter niet om het afstoten van het instrumentele gokmotief maar om de verdedi-
gingg van het speelplezier tegen het parasitaire verslavingsgevaar. 
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Alss een genormaliseerd cultureel product dat commercieel wordt geëxploiteerd valt het 
gokkenn te beschouwen als een van de eenvoudigste en meest directe manieren om geld om te 
zettenn in vermaak - een soort van 'instant-plezier*. Kansspelen zijn daarom zeer geschikt voor 
hett aanjagen van een kapitalistische economie, tenminste als die economie minder afhankelijk 
iss van productiemogelijkheden en meer van bestedingscapaciteit. En deze situatie is van toe-
passingg op de consumptiemaatschappij. Met de uitbreiding van de productie in de context van 
dee industriële revolutie ontstaat op een zeker moment een afzetprobleem. Aanvankelijk kan dit 
probleemm worden opgelost door de consumptie uit te breiden. De introductie van consumptie-
standaardenn die een stagnatie in de productiegroei beogen te doorbreken worden veelal aan-
geduidd met de term 'Fordisme'. Indachtig Henry Ford die zijn werknemers een loon ging beta-
lenn dat hen in staat stelde om de door hen gefabriceerde automobielen zelf aan te schaffen 
wordtt de consumptie afgestemd op hetgeen wordt geproduceerd. Deze situatie sluit aan bij het 
alibimodel.. Daarin wordt het speelplezier tot op zekere hoogte erkend, wordt de omvang van 
hett spelaanbod afgestemd op de (vermeende) draagkracht van burgers en gaat de opbreng-
stenn naar het collectieve welzijn. 

Inn het Fordisme ontstaat een crisis als de productiecapaciteit de consumptiekracht gaat 
overtreffen.. Het gevolg hiervan is inflatie. Dit zou de achtergrond zijn van de stagnatie van de 
economischee groei in de jaren zeventig en tachtig in voorlijke kapitalistische economieën als 
diee van de VS en West-Europa. De afhankelijkheidsverhoudingen tussen productie en con-
sumptiee worden dan omgedraaid. Om inflatie te voorkomen moet de productie worden aange-
pastt aan hetgeen kan worden geconsumeerd. De manier waarop de consumptie wordt geor-
ganiseerdd is dan richtinggevend voor de industriële productie. Economische groei valt voorna-
melijkk nog te realiseren door het consumptief vermogen van een samenleving, in een 'Neo-' of 
'Post-Fordistische'' strategie, verder op te schroeven.30 

Uitt deze ondergrond welt de derde gokgolf op. Kansspelen zijn dan op te vatten ais 
eenn symbolische uitdrukking van een Neo-Fordistisch klimaat. Kansspelen geven uitdrukking 
aann het geldfetishisme in een tijdperk waarin de monetaire politiek doorslaggevend wordt. 
Sommigenn spreken van een 'voodoo-economie', een 'zeepbel-economie' of zelfs van een 'ca-
sino-economie'.. In de culturele sfeer wordt persoonlijk succes afgemeten aan het inkomen en 
dee persoonlijk identiteit is sterker dan ooit gebonden aan door de markt opgedrongen artikelen 
enn diensten. Een consumptief krediet is in deze situatie de gewoonste zaak van de wereld. 

Maarr kansspelen zijn meer dan een spiegel van de samenleving. Kansspelen vormen 
ookk een in belang toenemend, apart onderdeel van de samenleving. Deze spelen leveren een 
zelfstandigdee bijdrage aan de economie. De specifieke groeivormen van kansspelen - bingo, 
casinospelen,, speelautomaten, spectaculaire spelshows en de hybride krasloten - sluiten aan 
bijj organisatievormen die kenmerkend lijken te zijn voor de eigentijdse consumptie: de actieve, 
doorr de techniek versterkte en op doe-het-zelven en zelfbevrediging gerichte houding van de 
consument;; plezier en uiterlijke vormgeving als de belangrijkste motieven; de verspreiding van 
hett commercieel vermaak over zoveel mogelijk groeperingen; en de benutting van zoveel mo-
gelijkk plekken en tijdstippen. Met name Harvey schetst in The Condition of Postmodemity 

30.. M.Aglietta, A Theory of Capitalist Regulation. The US Experience, Verso, London/New York, 1979 [1976]; 
S.. Lash, J. Urry, The End of Organized Capitalism, Polity Press, Cambridge, 1987; D. Harvey, The Condition of 
Postmodemity.Postmodemity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Basil Blackwell, Oxford/Cambridge MA, 1989. 
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(1989)) de opkomst en het ontwerp van de eigentijdse consumptiemaatschappij als onderdeel 
vann een Neo-Fordistische strategie van 'flexibele accumulatie' door 'tijd-ruimte-compressie': 
eenn snellere omzettijd voor het kapitaal. Dit vereist een flexibele manier van consumeren. Niet 
alleenn meer van dezelfde artikelen en diensten maar de toe-eigening van nieuwe productca-
tegorieën,, de aanpassingen aan en variaties op bestaande artikelen, de veranderingen in de 
verkooporganisatie,, in de vormgeving, in de toepassing en het gebruik.31 Dit gebeurt steeds 
omm grotere en snellere omzetten te kunnen bereiken. Fast-Food, kant-en-klaar en Light (vet, 
suiker,, alcohol) producten zijn hier voorbeelden van. Symbolische goederen zoals kansspelen 
zijnn hiervoor uitermate geschikt omdat die vrijwel onbeperkt geconsumeerd kunnen worden. 
Soortgelijkee voorbeelden zijn te vinden in de sfeer van beeldende kunst, van literatuur, muziek 
off sport. Onder meer de herinrichting van het stadscentrum met het oog op de consumptie 
scheptt hier een ruimte voor. 

Dee overgang van het alibi- naar het risicomodel valt in dit perspectief te begrijpen als 
hett resultaat van het streven naar voortgaande economische groei. In het risicomodel worden 
kansspelenn georganiseerd als reguliere diensten in de economie van het plezier. Binnen deze 
economiee krijgen consumenten steeds meer gelegenheid om geld, waar zij tevens meer van 
bezitten,, uit te geven. Spelers worden voor hun keuzen steeds minder afhankelijk van ande-
ren.. Zij hoeven zich ook niet langer - in de vorm van een alibi - tegenover derden te verant-
woorden.. De keerzijde van deze verandering is dat zij meer dan ooit op zichzelf aangewezen 
enn voor hun eigen gedrag verantwoordelijk zijn. Voor veel consumenten is de opdracht ver-
schovenn van een 'schaarste keuze' (ik weet dat ik wil spelen, maar kan ik het mij wel permitte-
renn en is het spel wel beschikbaar?) naar een 'overvloedkeuze' (ik kan mij veel permitteren en 
hett spel is alomtegenwoordig, maar wat moet ik kiezen en hoe moet ik het allemaal verwer-
ken?). . 

Inn een situatie van overvloed neemt 
dee noodzaak toe om steeds nauwkeuriger 
onderscheidingenn aan te brengen tussen de 
intensiveringg van het speelplezier en het 
ontstaann van gokverslaving. Want als het 
kansspell in de vorm van een cultureel pro-
ductt succesvol in de economie is opgeno-
men,, dan kan dit het uitgangspunt zijn voor 
eenn groeiproces waarbij het spel de omge-
vingg opslokt en overwoekert. Het spel gaat 
dann op wederom een andere manier deel 
uitmakenn van de economische kringloop. 
Vann een te genieten voorziening wordt het 
eenn activiteit die tot een verhoging van de 

Schaarste e Overvloed d 

Productiee Consumptie 

Levensmiddel l Speelgoed d 

Destructie e 

Levensdoel l 

FiguurFiguur 10.1: Regulering van het gokken (boven de 
streep)streep) via de betekenis van het geld (onderde 
streep). streep). 

31.. Deze intensivering van de consumptie lijkt plaats te vinden in het verlengde van het door S.B. Under in The Har-
riedried Leisure Class fColumbia University Press, New York, 1970) besproken mechanisme voor intensivering. Under 
liett zien dat op grond van een economische rationaliteit individuen met een toenemende productiviteit geneigd zullen 
zijnn om ook hun consumptiepatronen te intensiveren. Hier wijs ik erop dat een toename van de consumptie niet al--
leenn kan worden gezien als een gevolg van maar ook als een voorwaarde voor economische groei. 
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productiee en het economisch handelen aanzet. Het gokken wordt in het proces van verzelf-
standigingg van een bron (productie), via een gevolg (consumptie) tot een parasiet die de pro-
ductiee weer teniet doet (anti-productie ofwel destructie). De directe overgangen van het geld 
alss speelgoed naar het geld als een destructief speelmotief is tegenovergesteld aan de over-
gangg van het geld als speelgoed naar het geld als productiemiddel (wat in het verbodsmodel 
dee dominante vrees is). De mogelijke verwording van het geld tot een destructief speelmotief 
kann verklaren waarom van kansspelen zo'n grote en rechtstreekse bedreiging voor het levens-
onderhoudd uit kan gaan en waarom gokverslaving zo gevaarlijk is. Het levensonderhoud zelf 
wordtt als het ware tot de inzet van het spel. Dit is tegenovergesteld aan het spel dat tot alter-
natieff voor het levensonderhoud wordt. Figuur 10.1 geeft beide kanten van de speelnorm 
schematischh weer. 

Gokverslavingg wordt in het perspectief van economisering, dat aansluit bij de subcultu-
relee benadering, opgevat als een gevolg van een oneigenlijke 'plezierige' spelopvatting of van 
ontoereikendee middelen van bestaan. In het eerste geval, dat aansluit bij het alibimodel, is bij 
dee expansie van kansspelen geen sprake van een hellend vlak of van normvervaging maar 
juistt van normversterking ofwel normstuwing. Die situatie stelt hogere eisen aan opvoeding, 
voorlichtingg en hulpverlening. In het tweede geval, aansluitend bij het risicomodel, gaat de ex-
ploitatiee van een aanvaardbaar spelniveau ten koste van het levensonderhoud. Dan is sprake 
vann 'zwakkeren in de samenleving' en van kwetsbare '(risico)groeperingen'. Bij hen is de kans 
relatieff groot dat zij emotioneel of fi-
nancieell onvoldoende toegerust zijn 
voorr de verleidingen van het spel, 
zoalss bij de jeugd en bij mensen met 
lagee inkomens. 

Inn de perspectieven van cul-
tiveringg en economisering is in beide 
gevallenn sprake van een regule-
ringseis.. Deze eis wordt in het ene 
gevall echter opgevoerd ter verkla-
ringg van de groei van kansspelen 
maarr is in het andere geval juist een 
gevolgg van de groei. In het perspec-
tieff van cultivering maakt de 
(zelfreguleringg de liberalisering van 
kansspelenn mogelijk. Dit gaat samen 
mett een streng overheidsbeleid. In 
hett perspectief van economisering is 
dee vereiste regulering een gevolg 
vann de groei van kansspelmarkten. 
Ditt gaat samen met een sterke eco-
nomie.. De reguleringseis is zo be-
zienn relatief en kan evengoed het gevolg van normverval als van normstuwing zijn. Dit is ver-
beeldd in figuur 10.2. Wat er feitelijk aan de hand is laat zich zonder een nader onderzoek 
moeilijkk vaststellen. 

Reguleringsniveau u 

Reguleringseis s 
Normstuwing g 

Normverval l 

Marktsituatie e 

FiguurFiguur 10.2: De reguleringseis als uitdrukking van normverval 
ofof van normstuwing. 
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Uitt cultivering alleen laat de groei van kansspelen zich veel moeilijker verklaren dan in 
combinatiee met economisering. De betrekkelijk snelle fluctuaties in het niveau van zelfregu-
leringg laten zich in deze combinatie bijvoorbeeld eenvoudiger verklaren. Zelfregulering is dan 
eerderr het gevolg van een beredeneerde aanpassing aan de 'normstuwing' veroorzaakt door 
economischee overvloed, dan een onbedoelde verandering in de 'drifthuishouding' van mensen. 
Ditt laatste wordt nogal eens aangenomen in het verlengde van de civilisatietheorie van Elias. 
Eenn moeilijkheid bij een eenzijdige nadruk op cultivering is meer in het algemeen de manier 
waaropp economische overwegingen in de beschouwing worden betrokken - als die in de be-
schouwingg worden betrokken. De verleiding kan groot zijn om economische omstandigheden 
eerstt te vertalen in een cultuurpsychologische toestand alvorens deze omstandigheden in de 
analysee te betrekken. Hierdoor ontstaan tautologische redeneringen. In ons geval zouden we 
dee groei van kansspelen dan bijvoorbeeld verklaren uit het streven van overheden, spelers en 
ondernemerss om de kansspelmarkt te beheersen. De economische inhoud van veranderingen 
wordtt dan in de vorm van een cultuuranalyse geperst, min of meer zoals Freud een verteken-
dee weergave van Dostojevski's spel gaf (zie hoofdstuk 3). Zo lijkt bijvoorbeeld ook de 'verzor-
gingsstaat'' moeilijk te begrijpen zonder deze primair te omschrijven als een correlaat van de 
kapitalistischee economie.32 

Uitt de marktvorming bij kansspelen maak ik op dat kansspelen altijd gereguleerd 
moetenn worden en gebonden zijn aan een bovengrens van verslaving. Het spel dient blijvend 
inn expressieve termen - de ondergrens - gewaardeerd te worden en mag niet als een parasiet 
dee leefwereld van de speler opjutten of leegzuigen. In de visie op marktgroei als uiting van 
voortgaandee cultivering, zoals in het verlengde van de civilisatietheorie, moet op voorhand 
wordenn aangenomen dat kansspelen worden beheerst. Dan is het de beheersing die de groei 
mogelijkk maakt. Nauwelijks valt zo evenwel te verklaren welk (economisch) belang deze 
marktenn dienen, waarom deze markten zo snel en sterk kunnen groeien en welk (economisch) 
gevaarr erin schuilt. Vanuit het perspectief van economisering kan de noodzaak van 
(zelfbeheersing,, het onderwerp van overheidsregulering, wel worden aangegeven. De groei 
dwingtt tot beheersing. 

10.66 Besluit 

Dee verzelfstandiging van het vermaak bij kansspelen, zoveel is zeker, is een moeizaam proces 
datt zich geleidelijk aan en niet zonder de nodige inspanningen voltrekt. De verzelfstandiging 
vann het vermaak bij kansspelen is verre van volmaakt. In vergelijking met vele vermaaks-

32.. Wouter s (1990, 80-95) geeft m.i. zo'n tautologisch e redenerin g over economisch e omstandighede n in een on-
derzoekk dat hij samen met B. van Stolk instel t naar de probleme n van vrouwe n die omstreek s 1980 in een centru m 
voorr  moeder s en kindere n worde n opgenomen . Tot verrassin g van de onderzoeker s zijn deze vrouwe n niet be-
vreesdd voor armoede . Wouter s schrijf t dit toe aan de Bijstandswe t van 1965. Staatsvormin g heeft zelfs op kort e ter-
mijnn een duidelijk e weersla g op de persoonlijkheid , luid t zijn opmerkelijk e conclusie . Maar hij doet dan net also f de 
toegenome nn bestaanszekerhei d een gevol g van staatsvormin g is, terwij l het bij de bijstandswe t gaat om niet meer 
dann de (herverdeling van economische verworvenheden . De bestaanszekerhei d van bijstandsvrouwe n lijk t mij in de 
eerst ee plaat s een gevol g van economisch e voorspoe d en pas daarn a een gevol g van het verdelend e mechanism e 
vann de staat . 
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markten,, zoals in de sfeer van de sport, het toerisme of de kunst, is de verzelfstandiging van 
hett vermaak bij kansspelen minder vergevorderd. Toch maakt dit een verdere verzelfstandi-
gingg van kansspelen niet zonder meer wenselijk. Verzelfstandiging hoeven we niet tot een 
doell op zichzelf, tot een cultuurideaal, te verheffen. De kunst is om het kansspel optimaal op 
dee situatie af te stemmen. De verzelfstandiging van het vermaak vormt de afgeleide van een 
complexee functie, opgebouwd uit politieke, culturele en economische variabelen, die voor uit-
eenlopendee markten verschillende uitkomsten te zien geeft. Welke betekenis krijgt het spel? 
Hoee valt het te organiseren? In welke situaties is het toelaatbaar? In hoeverre zijn de gevolgen 
inn de hand te houden? Welke uitgaven aan het spel zijn verantwoord te noemen? Welk niveau 
vann verkwisting verdraagt (of vereist) de economie? Dergelijke vragen zullen steeds opnieuw 
gesteldd moeten worden. 

Eenn adequate beoordeling van de hedendaagse liberalisering kan niet zonder een 
herinterpretatiee van het verleden. Daardoor kunnen we de relevantie en richting van actuele 
trendss bepalen, en historische veranderingen leren kennen als voorwaarden voor de eigentijd-
see situatie op het gebied van de kansspelen. Het zou onjuist zijn te menen dat verzelfstandi-
gingg slaat op de verlossing van het spel van wettelijke voorwaarden, want de binding van het 
kansspell aan de wet vormt een noodzakelijke stap in het proces van verzelfstandiging. Het is 
bijvoorbeeldd te gemakkelijk om de negentiende eeuwse bestrijding van kansspelen af te doen 
alss een historische vergissing. Maar het is evenzeer te gemakkelijk om de recente liberalise-
ring,ring, onder verwijzing naar de gokverslaving, te zien als een eigentijdse vergissing en een be-
vestigingg van het negentiende eeuwse gelijk. Niet alleen het denken over het spel verandert. 
Hett is ook niet uitsluitend de beoefening of de organisatie van het spel die verandert. Wat zich 
wijzigtt is de plaats en betekenis van het spel in het leven van de spelers, in de stad en in de 
gehelee samenleving. Wat verandert is de spelpraktijk zelf. 

Err valt per definitie dan ook weinig te zeggen over de richting waarin de verzelf-
standigingg zich in de toekomst zal voltrekken. Een verdere liberalisering en schaalvergroting 
vann spelmarkten laat zich evengoed voorstellen als een hernieuwde inperking. Veel hangt af 
vann de politieke inschatting van de risico's en van de sociaal-economische voorwaarden. Wel 
lijkenn sinds 1995, het laatste jaar dat deze studie ongeveer bestrijkt, de condities voor een ver-
deree liberalisering van kansspelen gunstig. In 1995 neemt de Nederlandse regering, zoals we 
hebbenn gezien, nog ferm het standpunt in paal en perk te willen stellen aan de groei van 
kansspelen,, zelfs terug te willen naar de 'oorspronkelijke uitgangspunten' van het kansspel-
beleid.. De regering neemt dit standpunt in, in reactie op de commercialisering en de verslav-
ingsonrust.. In 1999 vraagt de regering zich evenwel af of een tegenovergesteld beleid niet 
meerr voor de hand ligt.33 In het kader van het streven naar 'marktwerking, deregulering en 
wetgevingskwaliteit',, op grond waarvan ook de winkelsluitingswet en de taxiwet zijn herzien, 
onderzoektt een ambtelijke werkgroep of de kansspelsector niet beter beschouwd kan worden 
alss een 'gewone bedrijfstak'. Kansspelen zouden zodanig 'geaccepteerd' zijn dat deze van 
overheidswegee niet te zeer 'beperkt' en 'gekanaliseerd' zouden moeten worden. Een sterk ar-
gumentt schijnt de opmars van het gokken via het Internet te zijn. Het Internet, dat een geheel 
nieuwee virtuele speelruimte met zich meebrengt, staat inderdaad op gespannen voet met het 

33.. 'Geef loterijen vrij', NRC-Handelsblad, 4 december 1999 
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vigerendee kansspelbeleid. De alomtegenwoordigheid van het Internet ondermijnt een beleid 
datt zich richt op de tijd-ruimtelijke beperking van kansspelen. Wie speelautomaten op de hoek 
vann de straat verwijdert wil ze natuurlijk niet op de keukentafel terug. 

Hett kan zijn dat de regering inmiddels bereidt is tot een vergaande commercialisering 
vann kansspelen en daarom openlijk de vraag hiernaar durft te stellen en argumenten verzamelt 
(misschienn heeft deze verdere liberalisering zijn beslag al gekregen op het moment dat u deze 
tekstt leest). Maar een nieuw medium als het Internet lijkt op zichzelf genomen een te geringe 
basiss ter verantwoording van een dergelijk ingrijpende stap. Waarom zouden we de wet aan-
passenn aan het Internet in plaats van andersom? Dit medium kan immers evengoed leiden tot 
inspanningenn om de exploitatie van kansspelen op het Internet fatsoenlijk te regelen, als tot 
hett vrijgeven van alle kansspelen. Daardoor zou de problematiek van het Internet ineens van 
toepassingg worden op alle verschijningsvormen van kansspelen. Het is dan ook de vraag in 
hoeverree men rekening gaat houden met de voorwaarden en consequenties van een verdere 
verzelfstandiging.. Een eerdere liberaliseringsgolf in het midden van de jaren tachtig, waar de 
privatiseringg van de Staatsloterij deel van uitmaakte, leert dat dit niet het geval hoeft te zijn. De 
vrijj algemene aanvaarding van kansspelen zou best eens nauw samen kunnen blijken te han-
genn met de betrekkelijk strenge regulering van deze markt. En door de uiteenlopende wetteli-
jkee voorschriften zijn alleen binnen Nederland al de concurrentieverhoudingen tussen de di-
versee categorieën spelorganisatoren allerminst gelijkwaardig. 

Voorr een verdere liberalisering van de kansspelen valt veel te zeggen. Goede redenen 
daarvoorr lijken mij een meer gelijkwaardige behandeling van spelvormen en een beter rende-
mentt voor de spelers. Maar als een verdergaande liberalisering niet goed wordt geregeld kan 
menn het waarschijnlijk beter laten. Men speelt hier per slot van rekening met geld. 


