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Hoofdstu kk 8 
STADSCASINO'S S 

8.11 Inleiding 

Dee golf van behendigheidsroulette die midden jaren zestig over Nederland spoelt raakt ook 
Nijmegen.. De eigenaar van Hotel Berg en Dal verhuurt in januari 1965 een zaal aan de Nij-
meegsee zakenman H. Goldberg, die er het Saturnespel wil exploiteren. In de publiciteit rond dit 
roulette-avontuurr is al direct sprake van de twee bedenkingen, criminaliteit en verslaving, waar 
kansspelenn zo vatbaar voor zijn. 

Opp de eerste avond worden enkele spelers uit Amsterdam, die in de wereld van het 
Saturnee als 'professionals' bekend staan, de zaal uitgezet.1 Deze spelers beklagen zich bij de 
politiee over oneerlijk spel. 's Nachts na sluitingstijd worden zij in staat gesteld om opnieuw te 
spelen,, ditmaal met een brigadier van politie als bouleur. Enkele dagen later sluit de politie 
voorlopigg het casino. Voor een mevrouw uit Nijmegen, die ik bij de bespreking van de opkomst 
vann het verschijnsel gokverslaving reeds aanhaalde (zie paragraaf 6.4), is het bericht over de 
nieuwee gokgelegenheid te Berg en Dal aanleiding om met een ingezonden brief te waarschu-
wenn voor 'de verschrikkelijke gevolgen van het gokken'.2 In een reportage van De Gelderlan-
derder vertelt zij hoe haar winkel, huishouden en huwelijk te gronde gingen aan het gokken van 
haarr echtgenoot.3 Hij speelde 'de grote zakenman en charmeur', pokerde in een herensociëteit 
enn verspeelde veel geld op een gokautomaat in een lunchroom. In een redactioneel commen-
taarr stelt De Gelderlander dat het gokken in Berg en Dal, 'waarbij zeer grote sommen gewon-
nenn en verloren kunnen worden', een 'onsociaal' karakter heeft.4 De redactie oppert om een 
'rigoureuzee vermakelijkheidsbelasting' van 80 è 90 procent te gaan heffen, die ten goede zou 
moetenn komen aan het ontwikkelingswerk in de wereld. 

Dezee primaire reacties geven aan dat casino's in Nijmegen en omstreken midden jaren 
zestigg een nagenoeg onbekend verschijnsel zijn, en dat van enig beleid hiervoor plaatselijk 
nogg geen sprake is. 

Inn dit hoofdstuk verschuift het perspectief naar casino's. Centraal staat het regionale territorium 
vann het Waalkadecasino. Vanuit deze invalshoek belicht ik de gevolgen die dit casino voor 
Nijmegenn heeft. Wat is de betekenis van het gokken voor de stad? Dat is in dit hoofdstuk de 
vraag.. De belangstelling gaat dan uit naar de constructie van de functionele schaal van het ca-
sinoo (zie figuur 1.3). Naarmate de relatieve macht van spelpraktijken groter is zal de invloed op 
hett stedelijk milieu ook groter zijn. Stedelijke milieus zijn dan te typeren met de unieke inbreng 
vann kansspelen; uitzonderlijke voorbeelden zijn goksteden als Las Vegas, Reno, Atlantic City 

1.. De Telegraaf,  16 januar i 1965. 
2.. De Gelderlander,  20 januar i 1965. 
3.. 'Hij vergokt e alles' , De Gelderlander,  30 januar i 1965. 
4.. De Geldenander,  18 januar i 1965. 
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off Macau.5 

Zoalss eerder aangegeven richt ik mij in deel III op het niveau van de ruimtelijke inrich-
tingg ofwel de planologie. Dit is de plaatselijke pendant van de vermaatschappelijking van de 
kansspeisectorr (zie hoofdstuk 5). De ruimtelijke inrichting valt te beschouwen als een tussen-
fasee in de verschijningsvorm, met aan de ene kant de problematiek van de huisvesting van 
kansspelen,, die overheersend is op de bingomarkt, en aan de andere kant de problematiek 
vann de beheersing van speetgelegenheden, die overheersend is op de speelautomatenmarkt. 
Inn het perspectief van de verzelfstandiging onderzoek ik niet alleen de verankering van een 
casinoo in de planologie maar ook de toenemende invloed die casino's op de stad hebben. 

Voorr de stadscasino's bestaat het vraagstuk van de ruimtelijke inrichting uit het vin-
denn van vestigingsplaatsen en het zoeken van aansluiting bij de stad. Dit vraagstuk werk ik 
uitt voor de regionale casinomarkt, want het staatscasino aan de Waal is niet het eerste ca-
sinoo in deze streek en lange tijd ook niet het enige. De casinomarkt ontwikkelt zich in de 
margee van de stad en voor een belangrijk deel zelfs daarbuiten, in de aangrenzende ge-
meentee Groesbeek en in bijvoorbeeld het 40 kilometer ten westen van Nijmegen gelegen 
Goldenn Ten centrum Rosmalen. Casino's maken als het ware een omtrekkende beweging 
enn 'veroveren' de stad geleidelijk aan. Het Waalkadecasino is wel een hoogtepunt van de 
planologie,, omdat dit het eerste en enige casino met een prominente plaats in Nijmegen is. 

Opmerkelijkk is de betrekkelijk snelle en algemene aanvaarding van het staatscasino in 
Nijmegen.. Dit staat, zoals ik in een vergelijking tussen Nijmegen en het stadje Vicksburg laat 
zien,, bijvoorbeeld in contrast met de VS, waar de komst van een casino plaatselijk veelal aan-
leidingg geeft tot felle politieke strijd. De vestiging van het staatscasino gaat in Nijmegen welis-
waarr gepaard met een belangenstrijd, maar die betreft zoals we eerder hebben gezien bo-
venall de ruimtelijke inrichting en nauwelijks de kansspelen (zie hoofdstuk 7). Om de soepele 
aanvaardingg te verklaren wijs ik naast de regionale casinogeschiedenis op de landelijke orga-
nisatiee van het casinowezen. 

Allereerstt ga ik in op de illegale en regionale casinomarkt. Vervolgens behandel ik de 
vestigingg van het staatscasino in Nijmegen, en de architectonische en economische betekenis 
vann dit casino voor de stad. 

8.22 Criminalisering 

Eenn overzicht van de illegale casino's in Nijmegen en in de directe omgeving van deze stad 
staatt weergegeven in figuur 8.1? Dit overzicht is misschien niet volledig en misschien zelfs 
niett helemaal juist. Kenmerkend voor illegale casino's is dat ze niet formeel geregistreerd 
worden,, soms van naam, eigenaar en locatie wisselen, zich soms aan de openbaarheid ont-

5.. Zie J.A. Price , 'Reno , Nevada: The City as a Unit of Study 1, Urban  Anthropology,  1972,14-28. 
6.. Informati e over deze illegal e casino' s is naast krantenberichte n afkomsti g van: dossiers  van de gemeentepoliti e 
Nijmege nn en de Rijkspoliti e te Groesbeek ; interviews  met enkele betrokke n politie-ambtenaren , een exploitant , een 
croupier ,, een zaalhoude r en iemand die gedurend e de jaren zeventi g en tachti g als taxi-chauffeu r en kelne r in Nij-
megenn en omgevin g werkzaa m was. Daarnaas t is in divers e interview s over ander e onderwerpe n zijdeling s geïnfor -
meerdd naar illegal e casino's . 
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trekken ,, soms maar kort e tijd bestaan en soms meerder e keren geslote n worden . Wanneer 
bovendie nn af word t gegaan op de herinnerin g van informanten , dan blijke n die vaak niet he-
lemaall  betrouwbaa r en soms in tegenspraa k met elkaar te zijn . Betrouwbar e aanduidinge n 
overr  het illegal e circui t zijn , weini g verrassend , moeilijke r te verkrijge n dan over het legale . 
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FiguurFiguur 8.1: Overzicht illegale speelgelegenheden in Nijmegen en omstreken 1960-1994. 

Gedurendee de jaren zeventig en begin jaren tachtig overheerst in Nederland een 'neu-
tralee tolerantie' tegenover illegale casino's (zie hoofdstuk 5). Justitie treedt hier voornamelijk 
tegenn op in geval van een openlijke exploitatie en van criminaliteit; in Nederland zijn wat dit 
betreftt de Rotterdamse en Amsterdamse casino's van Van Driel Vis en De Vries spraakma-
kend.. In Nijmegen voert de politie in vergelijking met deze grote steden een stringent beleid -
datt geldt overigens ook voor de speelautomaten en het bingo. De provinciestad Nijmegen lijkt 
groott genoeg om een zelfstandig kansspelbeleid te voeren en klein genoeg om serieus en re-
gelmatigg aandacht aan de gokproblematiek te schenken. 

Inn januari 1972 valt de politie een illegaal casino aan de Nieuwe Markt in de Beneden-
stadd binnen, waarbij zij de toegang tot het pand forceert.7 In de daaropvolgende jaren, tot in het 
beginn van de jaren tachtig, is in Nijmegen geen sprake van openlijke casino's of van politie-
invallen.. Maar vervolgens worden illegale casino's tot een plaag en komt een specifiek hierop 
gerichtt beleid tot ontwikkeling. In november 1981 neemt de politie in een illegaal casino in het 
stadscentrumm aan de Houtstraat drie roulette-tafels, een blackjack tafel en een speeltafel met 
Chinesee tekens in beslag.8 In 1982 valt de politie drie 'gokholen' binnen, waaronder het eerder 
geslotenn casino.9 Klachten over slachtoffers met grote schulden bij casinobazen zouden mede 
aanleidingg tot deze invallen zijn. 'Een luxueus ingericht gokhol dat al geruime tijd draaide en 
drukk bezocht werd' bezorgt de politie het meeste werk. De exploitanten van dit casino beroe-
penn zich op het besloten karakter en op de verenigingsvorm. Nadat zij dit casino opnieuw 
openstellenn voert de politie met de exploitanten 'een gesprek' dat aanleiding tot de definitieve 
sluitingg is; de exploitanten zeggen voor het casino een geschikte plek buiten de stad te zullen 
zoeken.. De politie haalt de teugels vervolgens strak aan, want eind 1982 ontmantelt zij in het 
stadscentrumm al direct na de opening een speelgelegenheid. 

Hett 'luxueuze casino' dat de politie in 1982 sluit is in 1981 opgezet door de heer Mul-
der.. Hem haalde ik eerder aan; in de jaren zestig begint hij te Den Haag met huiskamercasi-
no'ss en gedurende de jaren zeventig is hij in diverse illegale casino's werkzaam als croupier 
(ziee paragraaf 5.5.2).10 Bij de opzet van het casino in Nijmegen werkt Mulder, die over de ken-
niss en contacten voor de exploitatie van een casino beschikt, voor de financiering samen met 

7.. Gemeentepoliti e Nijmegen , Jaarverslag  1972. 
8.. Gemeentepoliti e Nijmegen , Jaarverslag  1981. 
9.. Gemeentepoliti e Nijmegen , Jaarverslag  1982; Het Parool,  10 maart 1982. 
10.. Mulde r is een pseudoniem , Interview,  mei 1993. 
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eenn van de grootste plaatselijke koppelbazen. Zij brengen dit casino buiten de binnenstad on-
derr in de garage van 'Rijk van de Polder1 aan de Graafseweg. Zij pakken de zaak serieus aan 
enn melden het casino officieel aan bij de Kamer van Koophandel. Zij plaatsen in hun casino 
vierr roulette- en vier blackjack tafels en kleden het verder aan met exclusieve vloerbedekking, 
lampenn en een bar. Dit alles ter waarde van zo'n twee ton. Al direct na de opening loopt het 
storm.. Avonden met meer dan 200 bezoekers zijn niet ongewoon. 'Jan en alleman' kwam er 
volgenss Mulder, maar het zijn de koppelbazen die met hun buitensporige bestedingen opval-
len:: 'Die wisten van gekkigheid niet wat ze met hun geld moesten doen'. Het casino is bevei-
ligdd met stalen deuren en heeft een video-camera als uitkijk. Om de sleutels van het pand te 
bemachtigenn licht dee politie de eigenaar van zijn bed. 

Goldenn Ten 
Dee introductie van het behendigheidsroulette Golden Ten frustreert ook in Nijmegen de cam-
pagnee van de politie tegen de opkomst van openlijk opererende illegale casino's. In de ge-
schiedeniss van dit spel is Berg en Dal van landelijke betekenis. Daar toont de politie voor het 
eerstt aan dat de spelers Golden Ten in de praktijk gelijk een kansspel spelen. In deze ge-
schiedeniss komt pregnant, en tamelijk absurd, de nauwe band tussen het verwerven van ken-
niss en het voeren van beleid naar voren. Maar de pogingen van politie en justitie om het kans-
karakterr van het spel vast te stellen zijn sociologisch relevant, omdat dit bepalend is voor de 
vraagg of de casino's al dan niet legaal zijn. 

Hett respectabele Hotel Hamer te Berg en Dal biedt begin juli 1983 gelegenheid om het 
Goldenn Ten te beoefenen.11 De eigenaar verhuurt de grote zaal van dit hotel aan de liefdadig-
heidsverenigingg Casinoclub Berg en Dal, opgericht door J. Blattgerste, R. Schneider en 
G.. Wiggers; de laatste is de voorzitter. Zij exploiteren hier drie Golden Ten ketels met zeven 
speeltafels.. De oprichting van de casinoclub is terdege voorbereid. De exploitanten laten zich 
adviserenn door een advocaat en voeren overleg met de burgemeester en de politie van 
Groesbeek.. Na overleg met het OM te Arnhem stelt de gemeente zich neutraal op en zegt de 
politiee voorlopig niet tegen het casino op te zullen treden. Zodra het justitieel beleid verandert 
zullenn zij de exploitanten hiervan op de hoogte stellen. Dezelfde exploitanten introduceerden 
eerderr het Golden Ten in Nederland, in juli 1981 in het Derby Club casino te Enschede, waar-
vann Wiggers eveneens de voorzitter was. Zoals eerder vermeld vervolgt het OM Wiggers maar 
spreektt de rechtbank van Almelo hem in mei 1983 vrij (zie paragraaf 5.5.2). Deze vrijspraak is 
voorr Wiggers aanleiding om het Golden Ten opnieuw te gaan exploiteren, ditmaal in Berg en 
Dal. . 

Dee vrijspraak en de opening van casinoclub Berg en Dal leidt in heel Nederland tot de 
oprichtingg van soortgelijke casino's. Ook in Nijmegen beproeven meerdere exploitanten hun 
geluk.. Daar wordt Club Casino Terminus in het restaurant aan de oude Veemarkt in de weste-
lijkee Benedenstad geopend, en op de grens van Nijmegen aan de Rijksweg te Malden opent in 
hotell Charlemagne Speelclub Carrousel. In reactie op de snelle uitbreiding besluit het OM van 
hett arrondissement Arnhem het Golden Ten te vervolgen, hetgeen de exploitant en de zaal-
houderr van casinoclub Berg en Dal eind september in een brief te lezen krijgen. Zij sluiten het 

11.. Zie Procesverbaal betreffende de (voor)geschiedenis van het Gokten Ten casino te Berg en Dal, Korps Rijkspoli-

tie,, district Nijmegen, groep Groesbeek. 
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casino.. Maar wanneer het gerechtshof te Arnhem begin november de eerdere vrijspraak van 
Wiggerss in het hoger beroep bevestigt zien de exploitanten hier een versterking van de juridi-
schee positie van het Golden Ten in. Eind november openen zij in Hotel Hamer de 'Nieuwe Ca-
sinoo Club Berg en Dal'. Omdat het OM aankondigt zich niet zomaar gewonnen te zullen geven 
tredenn de eerdere exploitanten naar de achtergrond en krijgt de nieuwe casinoclub een andere 
voorzitter.122 De Nieuwe Casinoclub stelt voor om de deskundige W. Wagenaar onderzoek te 
latenn doen naar de behendigheidspraktijk van het Golden Ten; in een kort geding vragen de 
exploitantenn toestemming om het casino voor een dergelijk onderzoek open te mogen houden. 
Maarr het OM laat begin december weten dat het casino de deuren direct moet sluiten. Tot aan 
dee uitspraak van het kort geding op twintig december, waarin de rechter de eis van de exploi-
tantenn afwijst, blijft het casino geopend. Op die dag doet de Officier van Justitie huiszoeking in 
Hotell Hameren neemt hij de spelattributen in beslag. 

Inn het opsporingsonderzoek dat aan de sluiting voorafgaat stelt de politie zelf een on-
derzoekk in naar de behendigheid bij het Golden Ten. In 
zijnn procesverbaal beschrijft de opperwachtmeester der 
rijkspolitiee van de groep Groesbeek het spel 
nauwkeurig.133 Het belangrijkste verschil met het 
kansroulettee is dat bij het Golden Ten de cijferkrans 
niett draait maar vast staat. De kogel rolt over de brede 
randenn van een aluminium schaal in ononderbroken 
cirkelvormigee banen rond de cijferkrans. Met het 
afnemenn van de snelheid nadert het balletje, dat deze 
pass na vele omwentelingen bereikt, de krans. Tijdens 
dee omlopen naar de kern toe passeert het balletje twee 
inn de schaal aangegeven ringen (zie figuur 8.2). De 
eerstee ring die het balletje kort na de inworp snijdt is de 
'observatiering'' en de tweede nabij de cijferkrans in het 
hartt van de schaal is de 'limietring'. Uit de plaats waar 
hett balletje de observatiering snijdt zou af te leiden zijn 
inn welk nummer van de cijferkrans het balletje 
terechtkomt.. Als het balletje de limietring passeert heeft 
ditt de cijferkrans zo dicht genaderd dat de spelers niet 
meerr in mogen zetten. De baan van het balletje is niet 
preciess cirkelvormig maar enigszins elliptisch. Naast dit 
grotee technische onderscheid is een belangrijk verschil met het kansroulette dat er geen 36 
maarr 24 nummers zijn; veel behendigheidsroulett.es worden ook wel '24-er roulette' genoemd. 
Hett voordeel van de bank is hierdoor groter. Het voordeel van de bank is bij het Golden Ten 
bovendienn groter doordat dit spel niet één maar twee nullen kent, net als overigens het Ameri-
kaanss roulette - zoals James Bond opmerkte. Hier staat tegenover dat de inzetten bij Gol-
denn Ten betrekkelijk laag kunnen zijn; veelal is de minimale inzet ƒ2,50 en soms slechts ƒ1,-. 
Inn hotel Hamer is de minimum inzet aanvankelijk ƒ5,- en later ƒ2,50. 

FiguurFiguur 8.2: Bovenaanzicht met de 
baanbaan van de kogel door een Golden 
TenTen ketel. De kogel is afgebeeld op 
dede plekken waar deze achtereenvol-
gensgens de 'observatiering' en de 'limi-
etring'etring' snijdt. Dit schema is ontleend 
aanaan de nota 'Golden Ten in perspec-
tieftief (1989) van de NSGT. 

12.. Zie De Gelderlander, 26 november 1983. 

13.. Korps Rijkspolitie, district Nijmegen, Groep Groesbeek, Procesverbaal van bevindingen, waarin opgenomen de 
omschrijvingomschrijving van het gespeelde spel, Berg en Dal, 15 mei 1984. 

http://behendigheidsroulett.es
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Maarr spelen de spelers wel behendig?, vraagt de opperwachtmeester van het rayon 
Groesbeekk zich af. Uit eigen observaties krijgt hij de indruk van niet. Veel spelers lijken een 
voorkeurr te hebben voor de nummers die onder handbereik zijn, en spelers die aan het eind 
vann de tafel zitten kunnen de observatiering van de schaal nauwelijks zien. Volgens de regels 
vann de vereniging mogen de spelers, om het behendig spelen te bevorderen, pas meedoen 
nadatt ze tenminste vijf spelronden hebben geobserveerd, wat bij elke verandering van speel-
tafell opnieuw dient te geschieden. Op de naleving van deze regel is volgens de politie nauwe-
lijkss toezicht. Verder maant de bouleur, kort voordat het balletje de observatiering in de schaal 
snijdt,, de spelers tot behendigheid door te zeggen 'kijken alstublieft!'. Pas na dit commando 
mogenn de spelers inzetten. 

Inn een meer systematisch onderzoek van de politie observeren de agenten vier dagen 
langg de spelhandelingen. Een betrokken croupier herinnert zich dit in 1993 nog levendig: 

Wee waren gewoon open en de politiemensen stonden rond de tafel en observeerden of de 
spelerss het spel wel observeerden. Dat duurde een week of twee. We speelden dan zeer offici-
eel,, totdat de politie weer weg was. Dan zeiden we 'jongens, nu kun je weer gewoon inzetten'. 
Dee meeste spelers keken echt niet naar het balletje. Dat ging van 'mijn dochter is op de vijfde 
geborenn dus ik zet in op de vijf. Maar dat was eigenlijk verboden. Wij moesten tegen zo iemand 
zeggen:: 'nee mevrouw, u moet eerst effe kijken'. Zo'n mens zei dan 'ik kijk echt niet, dat weet je 
tochh wel joh', terwijl de politie erbij stond. Die agenten moesten dan ook lachen.14 

Voorr iedere spelronde kruisen de agenten op voorgedrukte staten aan of de spelers al dan niet 
inn de richting van de schaal en de kogel 'kijken', of zij de nummers waarop ze hun geld inzet-
tenn al dan niet 'bewust' kiezen en hoe vaak zij 'winnen'. De agenten volgen 245 spelers in hun 
spel,, ten hoogste drie tegelijk. De politie komt tot de slotsom dat zij in 89,3 procent van de 
34877 geobserveerde spellen 'op de gok' gespeeld moeten hebben. 

Inn het verlengde van de observaties maakt de politie in het opsporingsonderzoek pro-
cesverbaall op tegen diverse bestuurs- en personeelsleden van de Nieuwe Casinoclub Berg en 
Dal.. In een van de verhoren wordt gesteld dat de club rond de 1600 'leden' en 30 perso-
neelsledenn telt. De voorzitster van de vereniging en de bedrijfsleider verklaren, op aandringen 
vann de politie - die met deze vraag kennelijk de validiteit van de observaties wil versterken - dat 
dee observerende agenten het speelgedrag niet beïnvloed hebben. De politie verhoort Schnei-
derr als verhuurder van het speelmateriaal.15 De waarde van het materiaal in de casinoclub zou 
tegenn de 100.000 gulden bedragen. Hij verklaart onder meer dat het patent dat hij samen met 
Blattgerstee in Nederland op Golden Ten heeft niet sterk is. Door kleine wijzigingen aan te 
brengenn kan iemand anders het spel exploiteren zonder dat zij er iets tegen kunnen doen. De 
politiee verhoort Hamer, die de speelruimte voor 7500 gulden per maand aan de casinoclub 
verhuurt,, als de verhuurder van de zaal.16 Hamer zegt steeds alles te hebben gedaan om niet 
'inn conflict met de wet' te komen. In het huurcontract staat daarom de clausule dat het spel le-
gaall moet zijn. 

Hamerr gaat destijds in op het verzoek van de casinoclub omdat het Golden Ten een 

14.. interview, mei 1993. 
15.. Procesverbaal, 16 januari 1984. 
16.. Procesverbaal, 20 december 1983. 
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nieuwee en lucratieve mogelijkheid tot exploitatie van het noodlijdende hotel lijkt te zijn.17 Door 
dee neergang van het toerisme lijkt het hotel een aflopende zaak. 'Af en toe nog een bruiloft en 
eenn verdwaalde toerist', stelt Hamer achteraf in 1992. Na de sluiting van het casino bouwt hij 
dee grote zaal om tot een soort bistro. Het deert Hamer niet dat een kilometer verderop richting 
Nijmegenn aan de Oude Kleefsebaan, dezelfde weg als waar hotel Hamer aan gelegen is, in 
hett restaurant 'Rust Wat' een half jaar later een Golden Ten casino komt dat vervolgens ja-
renlangg wordt gedoogd. Dat casino bestaat volgens hem veel langer 'dan de exploitanten zelf 
ooitt voor mogelijk gehouden hebben'. Hamer streeft naar continuïteit en respectabiliteit en wil 
nietss met 'halve criminelen' te maken hebben. Hij ziet nog andere alternatieven voor het hotel. 
Inn de loop van de jaren tachtig haakt hij met succes in op de groeiende bridge-markt. Een der-
gelijkk thema blijkt voor de hotels essentieel: 'je moet zelf iets organiseren'. De gasten komen in 
dee eerste plaats om te bridgen, maar hebben wel waardering voor de mooie omgeving. Veel 
hotelss in de buurt bedienen zo bijvoorbeeld de congresmarkt. Deze geschiedenis van Hotel 
Hamerr illustreert dat het vaak, net als in het bingocircuit, marginale en noodlijdende gelegen-
hedenn zijn die belangstelling voor illegale casino's en Golden Ten tonen. Daarnaast blijkt de 
populariteitt van casinospelen deel uit te maken van een breder streven tot actief en commer-
cieell vermaak, zoals meer in het algemeen van toepassing is op het Nijmeegse stadscentrum 
enn de Waalkade. Deze trends wijzen op een vergaande verzelfstandiging van het vermaak, 
omdatt het vermaak wordt ingezet om de omgeving te veranderen. 

Dee rechter aanvaardt de bewijsvoering en veroordeelt de voorzitter van de Nieuwe Ca-
sinoclubb Berg en Dal, een vonnis dat uiteindelijk ook de Hoge Raad bekrachtigt. Toch betekent 
ditt niet het einde van Golden Ten. Hier en daar in het land vervolgt het OM een aantal Golden 
Tenn casino's, maar rechters stellen het OM pas in het gelijk als het kansspelkarakter duidelijk 
wordtt vastgesteld met een uitvoerig politie-onderzoek zoals in Hotel Hamer. Deze zware be-
wijslast,, waarbij voor iedere sluiting opnieuw een observatie-onderzoek ingesteld moet wor-
den,, gaat veel politiecorpsen en het OM te ver - naar schatting van de politie vereiste het op-
sporingsonderzoekk naar de Nieuwe Casinoclub Berg en Dal ongeveer 1400 manuren. In 
Groesbeekk raken de betrokken agenten gefrustreerd over het feit dat de grote inspanningen 
zo'nn mager resultaat hebben.16 In het arrondissement Arnhem stelt het OM zich vanwege het 
geringee succes tot in de jaren negentig op het standpunt dat er landelijke richtlijnen moeten 
komenn alvorens het Golden Ten wederom te vervolgen. De Procureurs Generaal besluiten in 
19844 landelijk om Golden Ten voorlopig niet meer te vervolgen.19 

8.33 Gemeentelij k belei d 

Inn Nijmegen sluit de politie begin 1984 nog een Golden-Ten casino, maar later wordt op twee 
plaatsenn wederom Golden-Ten geëxploiteerd.20 Deze gelegenheden bevinden zich in het res-
taurantt Pays-Bas aan de Batavierenweg en aan Plein '44. De Nijmeegse Golden Ten casino's 
wordenn wel enigszins gereguleerd. Andere kansspelen zoals blackjack, prijsvragen en loterijen 

17.. Interview, november 1992. 
18.. Interview, Rijkspolitie Groesbeek, december 1990. 
19.. Zie Algemeen Dagblad, 20 augustus 1984. 
20.. Gemeentepolitie Nijmegen, Jaarverslag 1984. 
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wordenn verboden. Nijmegen bindt de casino's daarnaast aan een 'vermakelijkheidsver-
gunning'.. Casino's hebben zich met name aan de sluitingstijden van de reguliere horeca te 
houden.. Onder deze voorwaarden gedoogt de Nijmeegse politie voorlopig het Golden Ten. De 
gemeentee Groesbeek bindt het Golden Ten niet aan een vermakelijkheidsvergunning. Daar-
voorr zou deze gemeente de APV moeten wijzigen en er zou volgens een betrokken ambtenaar 
dee misleidende suggestie van een legalisatie vanuit kunnen gaan. Golden Ten casino's wor-
denn in Groesbeek dus gedoogd, niet omdat de politie hiermee instemt maar uit frustratie over 
dee beperkte mogelijkheden tot vervolging. 

Inn 1985 bieden in Nijmegen aanvankelijk nog twee nieuwe gelegenheden Golden Ten 
aan,, maar deze sluiten al na korte tijd.21 Volgens de politie doen zich rond de casino's nauwe-
lijkss ordeproblemen voor. De politie bezoekt deze zaken weliswaar regelmatig, maar doet dit 
louterr vanwege het toezicht op de vermakelijkheidsvergunning. Toch doen zich wel incidenten 
voor.. Zo vertelt een agent over een associatie met criminaliteit in 1987, in de nadagen van het 
casinoo Plein '44.22 Op een dag beklaagt iemand uit Amsterdam - 'duidelijk penose' - zich over 
oneerlijkk spel in dit casino. De eigenaar van het casino, een Duitser, zou hebben geweigerd 
omm 100.000 gulden speelwinst uit te betalen. De Amsterdammer eist hulp van de politie, zo 
niett dan zal hij 'hier in Nijmegen met z'n Amsterdamse vriendjes wel eens laten zien hoe je 
zoietss aanpakt, en die tent van die Duitser verbouwen'. Enige tijd na dit incident treft de politie 
dee Duitser met cocaïne aan in de achterkamer van het casino. De agenten nemen hem voor 
verhoorr mee naar het bureau. Tegelijk nemen ze ook zijn exclusieve personenauto van het 
merkk Mercedes mee. Bij deze gelegenheid lichten zij de advocaat van de eerder genoemde 
Amsterdammerr in. De agenten suggereren dat de advocaat beslag kan laten leggen op de 
Mercedess - die blijkt overigens op naam van de echtgenote van de casino-exploitant te staan. 
Vervolgenss krijgt de politie over dit casino informatie van de Centrale Recherche Informatie-
dienstt (CRI): De exploitant zou de Golden Ten ketels manipuleren. Een geplande inval vindt 
geenn doorgang. De exploitant sluit het casino eigener beweging. 

Hett Golden Ten is in Nijmegen 'duidelijk over het hoogtepunt heen', stelt de politie in 
hett Jaarverslag over 1986. In Nijmegen zouden 'nog maar twee kleinere, niet druk bezochte 
casino'ss geopend zijn'. Deze casino's sluiten in 1987.23 De politie spreekt dan van een 'defini-
tieff einde van het Golden Ten tijdperk in Nijmegen', en schrijft dit toe aan het gevoerde 'ont-
moedigingsbeleid'' en aan de 'moordende concurrentie' vanuit aan Nijmegen grenzende ge-
meenten,, 'waar als gevolg van een toleranter beleid nog tal van casino's actief zijn'. Het ont-
moedigingsbeleidd bestaat uit frequente controles, waarbij de politie de casino's vrijwel dagelijks 
bezoekt,, en de beperkende maatregelen uit de vermakelijkheidsvergunning, met name de voor 
casino'ss betrekkelijk vroege sluitingstijd van één uur 's-nachts, waar de politie streng op toe-
ziet.. De sluitingstijd is een cruciaal instrument in het gemeentelijk casinobeleid; terwijl de ge-
meentee hier ter ontmoediging van de Golden Ten casino's streng de hand aan houdt, maakt zij 
laterr voor Holland Casino een uitzondering op de sluitingstijden. En de Nijmeegse Golden Ten 
casino'ss kunnen niet concurreren met de casino's Charlemagne en Rust Wat vlak over de ge-
meentegrens,, in achtereenvolgens Berg en Dal en Malden. Deze casino's, die doorgaans de 

21.. Gemeentepolitie Nijmegen, Jaarverslag 1985. 
22.. Interview Gemeentepolitie Nijmegen, september 1991. 
23.. Gemeentepolitie Nijmegen, Jaarverslag 1987. 
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helee nacht geopend zijn, worden niet gehinderd door beperkende bestuurlijke maatregelen. 
Nett als in Nijmegen brengen de casino's volgens de Groesbeekse politie nauwelijks overlast 
enn randcriminaliteit met zich mee. De actieve ontmoediging van het Golden Ten in Nijmegen, 
diee de casino's dus letterlijk terugdringt tot de gemeentegrens, is mede ingegeven door de 
komstt van het staatscasino dat nadrukkelijk aandringt op de bestrijding van Golden Ten. In 
19833 speelt de toezegging van de politie tot een 'stringent beleid voor illegale gokholen' vol-
genss de politie zelf een 'belangrijke rol' bij de keuze van de Raad voor de Casinospelen (RvC) 
voorr Nijmegen.24 

Dee lotgevallen van een croupier, John, geven enig inzicht in het onzekere bestaan van 
dee Golden Ten casino's en de ondoorzichtige exploitatie-structuur.25 John is een Britse bouw-
vakkerr die in 1978 via een Nijmeegse koppelbaas in Nederland en Duitsland gaat werken, in 
19833 reageert hij op een advertentie voor croupiers in Hotel Hamer; met twintig anderen volgt 
hijj een opleiding van twee weken. Vervolgens werkt hij in het casino Charlemagne te Malden. 
Daarr werken ook veel van de croupiers waarmee hij samen bij Hamer met dit vak begon. Ca-
sinoo Charlemangne is aanvankelijk van Schneider en Wiggers. Zij zouden dit casino na onge-
veerr een jaar hebben verkocht. De casino's in Nijmegen en omgeving zijn volgens John van 
verschillendee eigenaren, al is niet altijd duidelijk van wie de casino's precies zijn. De dagelijkse 
leidingg is in handen van een bedrijfsleider, vaak ook de katvanger. De casino's verwisselen 
bovendienn soms vann eigenaar. In Nijmegen zijn de casino's in de Molenstraat en bij Terminus, 
diee overigens slechts een kort bestaan kennen, van plaatselijke horeca-ondememers. Zij zou-
denn ook betrokken zijn geweest bij casino Rust Wat te Berg en Dal. De casino's Plein '44 en 
Payss Bas en casino Charlemagne zijn van verschillende Duitse eigenaren. In ieder geval twee 
vann hen bezitten dan meerdere casino's in Nederland, Duitsland of België. Volgens John be-
derftt in Nijmegen casino Pays Bas de markt door op een gegeven moment met een minimale 
inzett van ƒ1,- te gaan spelen. Alleen in de beginfase maken de casino's volgens John grote 
winsten.. Daarna lopen de marges door de onderlinge concurrentie sterk terug. John vertelt dat 
hett bij Hamer in het begin 'ongelooflijk druk' was. 's Middags waren vaak al vijf van de zeven 
tafelss bezet. Een omzet van een ton op een middag was niet ongewoon. Volgens John worden 
dee casino's doorgaans verkocht op het moment dat de opbrengsten na een succesvol begin 
teruglopen,, of als justitie het beleid verscherpt. 

Veell van zijn collega croupiers houden dit werk na een of twee jaar voor gezien, maar 
Johnn gaat ermee door. In 1986 vertrekt hij naar illegale Duitse casino's omdat in Nederland 
croupierss die bereid zijn om voor een tientje per uur te werken de markt verpesten. John is in-
middelss een ervaren croupier die 25 gulden per uur wil verdienen en een aandeeltje in de winst 
will hebben. Maar begin jaren negentig houdt hij het voor gezien. Hij vindt het werk ais croupier 
inn Duitsland 'te link' worden. Hij vreest de verharding van de criminele onderwereld. Uiterst 
gewelddadigee Albanezen, Joegoslaven, Russen en Turken, waarover schrikwekkende verha-
lenn de ronde doen, hebben in Duitsland volgens John de markten van illegale casino's en van 
prostitutiee overgenomen. Op een dag drukt een speler, een Joegoslaaf die veel geld dreigt te 
verliezen,, een pistool tegen het hoofd van John als croupier. Na dit incident neemt John zich 
voorr om met dit vak te stoppen. 

Beginn 1990 opent in Berg en Dal nog een tweede Golden Ten gelegenheid, casino 

24.. Gemeentepoliti e Nijmegen , Jaarverslag  1983. 
25.. Interview,  mei 1993 - John is een pseudoniem . . 



STADSCASINO'S S 337 7 

Sevenn Hills aan de Zevenheuvelenweg.2* Dit casino is opgezet als een chique en gezellig 
kleinschaligg casino. De exploitanten willen enerzijds het imago van het Golden Ten 'oppoet-
sen'' en keren zich anderzijds tegen de 'kille' en formelijke uitstraling van het staatscasino. Het 
OMM sommeert Seven Hills, samen met de casino's Charlemagne en Rust Wat, in maart 1991 
omm de exploitatie van Golden Ten te staken.27 Het OM in het arrondissement Arnhem vervolgt 
ditt spel dan in navolging van de eerder succesvolle vervolgingen in de zuidelijke ressorten van 
Nederlandd (zie paragraaf 5.5.2). Casino Charlemagne probeert nog om alternatieve behendig-
heidsroulettess te exploiteren, achtereenvolgens Banco-la-neuf en Derby-roulette (zie paragraaf 
9.3).. Maar dit heeft weinig succes. In oktober 1991 sluit ook casino Charlemagne definitief. In 
Rustt Wat komt een Mongools restaurant (1992) en in Charlemagne een McDrive (1993). 
Naastt Holland Casino Nijmegen bestaat in deze streek dan alleen nog een klein casino vlak 
overr de landsgrens in het Duitse Wyler. De vervolging van het Golden Ten betekent een ver-
gaandee marginalisering van het behendigheidsroulette, maar niet het definitieve einde ervan. 
Zoo treedt de politie in 1994 in Berg en Dal wederom op tegen een casino dat het behendig-
heidsroulettee Euro-Observatie-Game (EOG) exploiteert.28 Bij dit initiatief zou Blattgerste, de 
ontwerperr van het Golden Ten, betrokken zijn. 

Hollandd Casino Nijmegen voert geen actieve concurrentie met de Golden Ten casi-
no's.299 Publiekelijk negeert Holland Casino deze gelegenheden. De directie spreekt hooguit 
verbazingg uit over het bestaan ervan. In de dagelijkse praktijk vermijdt Holland Casino iedere 
associatiee met het Golden Ten; bijvoorbeeld mogen evenementen waar Holland Casino zich 
presenteert,, of activiteiten die door hen worden gesponsord, geen verwijzingen naar het Gol-
denn Ten bevatten. Wel dringen Holland Casino en de RvC bij justitie aan op de vervolging van 
hett Golden Ten. Zij bestrijden deze markt zo indirect. Met het oog daarop volgt de afdeling be-
drijfsbeveiligingg de ontwikkeling van het Golden Ten op de voet. In het najaar van 1989 kant de 
RvC,, die stelt dat het OM te weinig doet om de illegale gokhuizen aan te pakken, zich nog 
openlijkk tegen het 'lakse' justitiële beleid.30 De RvC oppert dan zelfs om concurrentie met het 
Goldenn Ten aan te gaan door dependances van staatscasino's op te zetten in Utrecht, Zwolle, 
Eindhovenn en Arnhem. 

Hoewell een actieve concurrentie niet aan de orde is gaat van de aanwezigheid van 
Hollandd Casino natuurlijk wel een passieve concurrentie uit. In 1989, ten tijde van de opening 
vann het 'officiële casino' aan de Waalkade, en in reactie op het dreigement van de RvC, zeg-
genn de bedrijfsleiders van de casino's Charlemagne en Berg en Dal (voorheen Rust Wat) nog 
geenn concurrentie te duchten.31 Als argumenten voeren zij aan dat de Golden Ten casino's 
geenn entreegeld heffen, gratis hapjes en (niet-alcoholische) drankjes verstrekken en geen ei-
senn aan de kleding stellen.32 Deze casino's zouden bovendien populair zijn onder etnische 
gokkerss van Turken, Vietnamezen en Chinezen. De casino's Berg en Dal en Charlemagne 

26.. De Gelderlander,  6 maart 1990. 
27.. De Gelderlander,  16 maart 1991. 
28.. de Volkskrant,  2 jud 1994. 
29.. Interview  directie  Hoflan d Casino Nijmegen , januar i 1991. 
30.. De Gelderlander,  8 augustu s 1989. 
31.. De Geldenander,  12 augustu s 1989. 
32.. Opmerkelij k is, terzijde , dat exploitante n van Golden Ten casino' s in de vergelijkin g met de staatscasino' s vrijwe l 
nooi tt  als voordee l noemen dat speler s bij hen 'behendig ' kunne n spelen . 
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zoudenn dagelijks achtereenvolgens zo'n 200 en 400 bezoekers trekken. Iets meer dan een 
jaarr later, in januari 1991, wanneer ik beide casino's bezoek, zeggen de beheerders dat de 
publiekee belangstelling sinds de opening van het Waalkadecasino wel degelijk sterk is terug-
gelopen.33 3 

Goldenn Ten casino's in Nijmegen en in de omringende gemeenten kunnen gedurende 
dee jaren tachtig gedijen door de afwachtende houding van het OM en de gemeenten. De be-
strijdingg van het Golden Ten in 1983 heeft voor de gemeente Groesbeek als paradoxaal ge-
volgg dat de casino's lange tijd met rust worden gelaten. De Nijmeegse politie werkt het Gol-
denn Ten tegen met een bestuurlijk beleid, met name via de vermakelijkheidsvergunning.34 De 
mogelijkhedenn tot bestuurlijke maatregelen verkent het gemeentebestuur van Nijmegen eind 
jarenn tachtig op diverse terreinen, onder meer bij het bingo en in de horeca. Het voordeel van 
dezee strategie, die de exploitatie rechtstreeks beïnvloedt, is dat de bewijslast lichter is en het 
corrigerendee effect vaak veel sneller optreedt en groter is dan dat van (het dreigen met) straf-
rechtelijkee vervolging.35 Het bestuurlijk en het justitieel beleid zijn betrekkelijk onafhankelijk van 
elkaarr en beide kunnen zowel ten gunste als ten nadele van de casino's zijn. Hierdoor kan het 
Goldenn Ten met de beleidssituaties uit figuur 8.3 te maken krijgen. Nijmegen staat wat dit be-
treftt in contrast met het 40 kilometer westelijk van Nijmegen gelegen Rosmalen, waar het ge-
meentebestuurr een welgevallig beleid voert en het OM het Golden Ten pas in een later stadi-
umm vervolgt. 

Justitieel l 
beleid d 

Gedoge n n 

Vervolge n n 

Bestuurlijkk beleid 

Ordene n n 

Beschermen Beschermen 

Rosmalenn 1984-1990 

Frustreren Frustreren 

Rosmalenn na 1990 

Verstore n n 

Ontmoedigen Ontmoedigen 

Nijmegenn 1984-1991 

Bestrijden Bestrijden 

Nijmegenn voor 1984 
enn na 1991 

11 — 
FiguurFiguur  8.3: Plaatselijke beleidssituaties voor het Golden Ten. 

33.. Ik bezoek deze casino's en spreek de bedrijfsleiders in december 1990. 
34.. Interview, gemeentepolitie Nijmegen, oktober 1990. 
35.. Zie P.W.G.M. Christophe, L.J. Clement, Wie het het kleine niet weert. Bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van 
veelveel voorkomende criminaliteit, KUB, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Tilburg, 1988. 
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8.44 Gedogen : Rosmale n 

Doorr het gedoogbeleid groeit Rosmalen uit tot een regionaal centrum van Golden Ten casi-
no's.. De semi-legale status die het Golden Ten in Rosmalen geniet maakt duidelijk dat zich 
mett de verzelfstandiging van de verschijningsvorm een nieuw vraagstuk aandient. De aan-
dachtt verschuift van de problematiek van de huisvesting van commerciële kansspelen, die met 
dee gedoogstatus minder omstreden zijn, naar de problematiek van de ruimtelijke inrichting van 
dee casinomarkt De gedoogstatus maakt de verschijning van casino's in Rosmalen wel onze-
ker. . 

Casinoo De Keyzer (1984) is het eerste en grootste Golden Ten casino van Rosmalen. 
Ditt casino groeit in korte tijd uit tot een regionaal roulettecentrum. In 1986 vergroot dit casino 
dee speelruimte van 120 tot 500 vierkante meter en vermeerdert het aantal speeltafels met zes 
tott vijftien.36 Naast Golden Ten kan men er ook eenentwintig (blackjack) spelen en er staat een 
vijftall speelautomaten. Er is daarnaast een cocktailbar en boven de speelzaal komt een restau-
rant.. Casino De Keyzer is dag en nacht geopend, het zou aan 85 personen werk bieden en er 
zoudenn zo'n 500 bezoekers per dag komen. Dit casino is een prominent voorvechter om een 
wettigee status van Golden Ten en geniet bestuurlijke steun. Bij de presentatie van de nota Gol-
denden Ten plus of min: Een bestuurlijke oplossing (1986) van de Nationale Stichting Golden Ten 
(NSGT),, verklaart de burgemeester van Rosmalen, D. Burgers, zich tot voorstander van de le-
galisatiee van bonafide Golden Ten casino's.37 Hij wil, gelijk de NSGT bepleit, het Golden Ten 
uitt de criminele sfeer halen, betere controle mogelijk maken, reguliere belastingbetaling bevor-
derenn en zekerheid aan het personeel bieden. De burgemeester meent dat een legalisering 
aann zou sluiten bij een algemeen streven van de regering, dat van 'privatisering'. 

Meerderee exploitanten komen op het tolerante beleid in Rosmalen af. Maar met het 
toenemenn van het aantal casino's neemt de weerstand hiertegen ook toe, evenals de nood-
zaakk van een planologische beperking. Begin 1987 opent in Rosmalen een tweede casino. De 
politiee verklaart hier niets tegen te zullen ondernemen: 'Zolang er geen duidelijkheid is over 
Goldenn Ten is er sprake van een gedoogsituatie'.38 Raadsleden van het CDA en de PvdA zijn 
hett hier niet mee eens. Zij vinden dat 'voorkomen moet worden dat Rosmalen wordt tot een 
Lass Vegas van het Zuiden'. Maar de burgemeester is vastberaden: 'Justitie moet bepalen of 
Goldenn Ten en het kaartspel eenentwintigen volgens de wet toelaatbaar is. Zolang daar geen 
beslissingg over is gevallen, doen wij niets'. In oktober 1987 volgt het derde casino. De ver-
huurderr van het café waar dit casino in wordt gehuisvest, veel gemeenteraadsleden en ook de 
locoburgemeester,, verzetten zich hiertegen.38 De burgemeester, die persoonlijk verantwoorde-
lijkk wordt gesteld voor 'de wildgroei aan casino's', vindt dat het te ver gaat om nu al te spreken 
overr Rosmalen als een 'Las Vegas van het Zuiden'. Hij belooft niettemin te zullen proberen om 
dee opening van het derde casino te voorkomen en het tweede casino te sluiten.40 Dit wil hij be-
reikenn met bestuurlijke maatregelen voor de openbare orde, met de drank- en horecawet en 
doorr een zogeheten 'leefmilieu-verordening' in te stellen. 

36.. Brabants  Dagblad,  14 mei 1986. 
37.. 'Golde n ten uit de taboesfeer 1, Brabants  Dagblad,  24 decembe r 1986. 
38.. Tweede casin o in Rosmalen ' Brabants  Dagblad  30 januar i 1987. 
39.. Verzet tegen koms t derd e casino ' Brabants  Dagblad  2 oktobe r 1987. 
40.. 'Casino' s uit Rosmale n weren ' Brabants  Dagblad  9 oktobe r 1987. 
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Dee aankondiging van een vierde en een vijfde casino in Rosmalen verhaast de invoe-
ringring van bestuurlijke maatregelen. Vooruitlopend op de leefmilieuverordening neemt het ge-
meentebestuurr een 'voorbereidingsbesluit'. Daarnaast wordt de APV aangepast, zodat op 
grondd van 'overlast voor de buurt' kan worden ingegrepen. Men beziet ook de mogelijkheden 
omm een casino onder het begrip 'evenement' (waar een vergunning voor nodig is - die kan 
wordenn geweigerd) te laten vallen. En men wil nauwkeurig nagaan of een casino zich wel met 
eenn horeca-onderneming laat vereenzelvigen.41 Terzelfdertijd verscherpt justitie het beleid te-
genn de Golden Ten casino's; het OM laat eind 1987 weten naast het Golden Ten geen kaart-
spelenn te gedogen.42 En in de speelzalen mogen ook niet langer alcoholhoudende dranken 
wordenn geschonken, zoals in een enkel Rosmalens casino wel gebeurt. Verder dienen omwo-
nendenn vanwege de vermeende overlast bezwaarschriften in, overigens zonder succes. Als de 
leefmilieuverordeningg (waarin staat dat een casino in een horecapand het leefmilieu aan kan 
tasten)) van kracht wordt, tekent het derde casino hier bezwaar tegen aan; de gemeente zou 
mett deze verordening 'andere bedoelingen hebben dan waarvoor deze eigenlijk in het leven is 
geroepen'.433 De gemeente Rosmalen kan er de heropening van dit casino, waarvan de leiding 
meentt dat het gemeentebestuur de plaatselijke casino's ongelijk behandelt, in het voorjaar van 
19888 hoe dan ook niet mee voorkomen: de verordening kan niet met terugwerkende kracht 
vann toepassing zijn. Wel blijft het plaatselijk bestuur dit casino ongunstig gezind. Aldaar ge-
plandee evenementen maakt het bestuur onmogelijk en dit casino krijgt ook geen vergunning 
voorr een reclamebord langs de weg; de politie verwijdert dit bord tot twee keer toe. 

Wanneerr het OM in 1990 de exploitatie van het Golden Ten in Rosmalen beëindigt, 
wordtt met het gedoogbeleid de problematiek van de ruimtelijke inrichting van casino's opgehe-
ven.. Hierin komt het onzekere bestaan van de casino's tot uiting. Zoals eerder vermeld voert 
hett OM in de zuidelijke provincies dan een campagne tegen het Golden Ten (zie paragraaf 
5.5.2).. De noordelijke provincies, waar de Golden Ten problematiek minder omvangrijk is, 
sluitenn zich hier niet direct bij aan; ook het arrondissement Arnhem, waar Nijmegen en Groes-
beekk onder vallen, vervolgt het Golden Ten niet direct, zoals aangegeven in de voorgaande 
paragraaf.. De arrondissementen van Den Bosch, Breda, Roermond en Maastricht vervolgen 
well en stemmen het beleid op elkaar af. In juni 1990 sommeren zij alle in deze arrondisse-
mentenn bekende casino's de exploitatie van het Golden Ten te staken.44 De meeste Gol-
denn Ten casino's sluiten daarop de deur. In het arrondissement Den Bosch verzetten vier ca-
sino'ss zich, in Eindhoven, Helmond en Rosmalen. Deze casino's laten het op een confrontatie 
mett het OM aankomen. Dit verzet is ingegeven door de uitspraak van een Maastrichtse rech-
terr die stelt dat het OM in dat arrondissement te voortvarend optreedt. Casino De Keyzer intro-
duceertt bovendien een nieuw behendigheidsspel, het Euroulette.48 Op 11 oktober valt het OM 
dee vier ongezeglijke casino's gelijktijdig binnen. Vervolgens opent alleen casino De Keyzer 
wederomm de deur. Er volgen kort achtereen nog twee invallen, op 25 en 29 oktober. Om de 
sluitingg kracht bij te zetten neemt het OM ditmaal veel speelmateriaal en geld in beslag en 

41.. 'Rosmale n denk t oplossin g te hebben ' Brabants  Dagblad  13 novembe r 1987. 
42.. Brabants  Dagblad,  11 decembe r 1987. 
43.. Brabants  Dagblad,  16 apri l 1988. 
44.. de Volkskrant,  20 jun i 1990; voor de argumente n om tot vervolgin g over te gaan baseer ik mij op het requisitoir 
vann het OM tegen speetclu b 'De Keyzer 1, zoals verwoor d op de zittin g van de rechtban k van Den Bosc h op 
88 novembe r 1990. 
45.. Zie NRC Handelsblad,  27 novembe r 1990. 
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vaardigt,, om strengere straffen te kunnen vorderen, een 'voorlopige maatregel' op grond van 
artikell 28 van de Wet op de Economische Delicten (WED) tegen het casino uit. Casino De 
Keyzerr verhuist in afgeslankte vorm naar Zaltbommel, vlak over de noordgrens van het arron-
dissementt Den Bosch, waar het jarenlang wordt gedoogd.40 

Casinoo De Keyzer biedt volgens de uitbaters ten tijde van de sluiting werk aan 110 
personenn en zou in de Rosmalense samenleving 'geworteld' zijn.47 Burgemeester R. Pans on-
derschrijftt deze voordelen, maar neemt een meer gereserveerde houding aan dan zijn voor-
ganger.. Hij wil 'het bestaan van een speelzaal niet positiever maken dan het is'. In het Lim-
burgsee Landgraaf, waar het Golden Ten net als in Rosmalen bestuurlijk aanvaard en ingebur-
gerdd is, neemt burgemeester H. Coenders het nog wel voor het casino op. Hij roemt de werk-
gelegenheid,, het uitblijven van overlast en de sponsoring van plaatselijke verenigingen.40 Co-
enderss noemt het rijksbeleid tweeslachtig: 'de Golden Tens worden aangepakt terwijl andere 
kansspelen,, zoals het wedden op paarden, wél mogen.' Maar plaatselijke steunbetuigingen 
aann Golden Ten casino's zijn schaars en halen weinig uit. 

Casinoo De Keyzer ziet het staatscasino in Nijmegen duidelijk als concurrent. Zo wil de 
leidingg van dit casino in 1989 in Nijmegen een reclamezuil laten plaatsen; de politie geeft hier 
geenn toestemming voor. En bij de opening van het casino aan de Waalkade laat casino De 
Keyzerr boven Nijmegen een reclamevliegtuigje rondvliegen, met de ironische tekst: 'Rosmalen 
wenstt het staatscasino succes!'. 

8.55 Legaliserin g 

Inn de verschuiving van het bestrijden naar het gedogen komen de motieven voor een legalisatie 
vann casino's naar voren. De legalisatie impliceert, bijvoorbeeld in vergelijking met het gedoogde 
casinoo De Keyzer te Rosmalen, een sterkere positie en daarmee een minder onzekere ver-
schijningsvormm van het staatscasino te Nijmegen. De legalisering van casino's in Nederland 
maaktt deze verankering van een casino in de Nijmeegse planologie mogelijk. Voor een inter-
pretatiee van de betekenis van het Waalkadecasino volstaan de motieven tot legalisatie alleen 
echterr niet, daarvoor moeten we ook de daadwerkelijke gevolgen van dit casino voor de stad in 
dee beschouwing betrekken (zie figuur 1.1). In het verlengde van de plaatselijke motieven van 
hett casinobeleid analyseer ik in deze paragraaf de consequenties die het Waalkadecasino voor 
Nijmegenn heeft. 

8.5.18.5.1 Kandidatuur 
Inn 1975 roept de RvC gemeenten op om zich kandidaat te stellen voor de eerste legale casi-
no'ss in Nederland. Nijmegen meldt zich hier als één van de 24 gegadigde gemeenten voor 
aan,, op aandringen van C. Adriaanse, de pachter van het 'exclusief partijen-restauranf Chalet 
Brakkensteinn - 'gelegen middenin het gemeentelijk park Brakkenstein in een bosrijke omgeving 
aann de rand van de stadsbebouwing'.49 Het gemeentebestuur gebruikt argumenten die ook la-

46.. Dit blijk t onder meer als het casin o in 1996 word t overvalle n (die Volkskrant,  9 decembe r 1996). 
47.. "We verzette n ons tot aan de hoogst e instanti e toe' , Brabants  Dagblad,  8 jun i 1990. 
48.. 'Nieman d in Landgraa f wil sluitin g van casino' , De Limburger 30 jun i 1990. 
49.. De Gelderlander,  22 maart 1975. Voor de verder e detail s baseer ik mij op het Casinodossier  van de diens t EZ 



342 2 STADSCASINO'S S 

terr van belang zijn: het Duitse achterland, de internationale uitstraling van de universiteit en 
vann de wandelvierdaagse en de behoefte aan werkgelegenheid. Maar er is één groot verschil: 
err wordt niet gerept over het Nijmeegse uitgaansleven en de herbouw van de Benedenstad. 
Casino'ss zijn uitsluitend bedoeld voor toeristen, stelt de nationale politiek, niet als een gokge-
legenheidd voor de regionale bevolking. M. Tideman, een toerisme expert die een rapport op-
steltt voor de RvC over de keuzecriteria voor vestigingsplaatsen, onderschrijft 

.... de Europese opvatting, dat casino's in grote toeristische centra thuishoren en niet bedoeld 
zijnn voor de plaatselijke bevolking. Dit in tegenstelling tot de situatie in Engeland, waar de speel-
zalenn in de eerste plaats bestemd zijn voor de eigen inwoners.50 

Casino'ss zijn volgens Tideman voor gemeenten interessant omdat 'de ervaringen in het bui-
tenlandd leren dat casino's een krachtige stimulans voor het toerisme betekenen, het aanzien 
vann een gemeente aanzienlijk verhogen en de winkelstand tot bloei brengen'. 

Destijdss waren de kansen op een casino voor Nijmegen klein. In Nederland mogen 
slechtss drie casino's komen en het toeristisch potentieel van Zuid-Limburg en de Noordzeekust 
iss groter. Maar al vrij snel is sprake van uitbreiding. Begin 1978 stelt iemand van de gemeente 
Arnhemm dat 'als je er van uitgaat dat er in het oosten van het land een casino komt, dan is 
Arnhemm de meest aangewezen plaats' - de RvC zou zich op Arnhem oriënteren.51 Dit bericht is 
voorr B en W van Nijmegen aanleiding om in een uitvoerige brief nogmaals de kandidatuur van 
dee stad onder de aandacht te brengen.52 Vervolgens verschuift het thema van de uitbreiding 
naarr de achtergrond. Het legale casinowezen raakt in opspraak door belasting- en fraude affai-
ress (zie paragraaf 5.3.2). Maar ook groeien er twijfels over de toeristische betekenis van casi-
no's.. De RvC laat in 1981 het NRIT het economische en toeristische belang van de casino's 
onderzoeken.533 Al zijn de gegevens weinig betrouwbaar - maar liefst driekwart van de aange-
sprokenn bezoekers wil geen enquêteformulier invullen - toch ziet de RvC in dit onderzoek een 
bevestigingg van het vermoeden dat bezoekers in de nabijheid van het casino weinig geld uit-
gevenn en dat zij hoofdzakelijk uit de regio afkomstig zijn. Mede daarom wil de RvC de vesti-
gingscriteriaa herzien. Het steeds openlijker optreden van illegale casino's en de opkomst van 
hett 'volksroulette' Golden Ten versterken dit voornemen. De RvC acht nu de bestrijding van de 
illegaliteitt door middel van legale concurrentie, samen met de betekenis van het casino als uit-
gaansgelegenheidd voor de regionale bevolking, de voornaamste legitimering voor een legaal 
casino.. Terzelfder tijd neemt de gemeentelijke belangstelling voor casino's toe uit oogpunten 
vann (binnen)stadsbeleid en werkgelegenheid (zie hoofdstuk 7). 

Aangezienn het aantal legale casino's beperkt is en de keuze voor een vestigingsplaats 
opp landelijk niveau, op voordracht van de RvC, aan de Staatssecretaris van EZ is, hebben ge-
meentenn slechts geringe mogelijkheden om de komst van een legaal casino te beïnvloeden; 

vann de gemeent e Nijmegen . Naast het Chalet Brakkenstei n noemt het gemeentebestuur , om meer ijzer s in het vuur 
tee hebben , het concertgebou w De Vereenigin g aan de rand van het stadscentru m als een geschik t gebou w voor het 
casin oo  (Brief  aan de RvC van 4 apri l 1975, Casinodossier  diens t EZ gemeent e Nijmegen) . 
50.. De Telegraaf,  22 februar i 1974. 
51.. De Gelderlander,  2 maart 1978. 
52.. Brie f aan het ministeri e van EZ en de RvC van 12 apri l 1978, Casinodossier  diens t EZ gemeent e Nijmegen . 
53.. Dit wijs t een hiero p gerich t onderzoe k in opdrach t van de RvC uit : NRIT, De economische  en toeristische  bete-
keniskenis  van de casino's  in  Nederland,  Breda , 1981. 



STADSCASINO'SS 343 

well kunnen ze een casino gemakkelijk weren door zich niet als gegadigde aan te melden of 
doorr geen toestemming te verlenen. Het is uitgesloten voor de eigenaar van café-restaurant 
Terminuss en een speelautomatenhandelaar, plaatselijke ondernemers die hiertoe in december 
19822 bij de gemeenteraad van Nijmegen en bij de RvC een verzoek indienen, om een vergun-
ningg voor een casino te bemachtigen.54 Legale casino's worden in Nederland alleen mogelijk 
gemaaktt door een verdringing of vervanging van het illegale aanbod, niet door een legalisering 
daarvan.. Gemeenten bevinden zich bij de vestiging van een legaal casino dus in een situatie 
vann afhankelijkheid die weinig verschilt van de afhankelijkheid bij het aantrekken van (in-
ternationalee evenementen en ondernemingen. Deze afhankelijkheid kan de actieve houding 
vann het gemeentebestuur en de meegaandheid met de NSECN (Nationale Stichting tot Ex-
ploitatiee van Casinospelen in Nederland) verklaren. 

Inn het voorstel van B en W en in de raadsvergadering van juni 1984 over de komst van 
hett casino staat het economisch motief, van de werkgelegenheid en het toerisme, voorop.55 

Overr de betekenis van het casino voor het aanzien van de stad en voor de inrichting van de 
oostelijkee Waalkade wordt nauwelijks gesproken. B en W stellen expliciet dat de locatie nog 
niett vaststaat en dat de beslissing tot de komst van het casino los staat van de plek. Een aan-
tall sprekers in de gemeenteraad vraagt zich nog nadrukkelijk af of de Waalkade wel een ge-
schiktee plek voor het casino is. Zoals ik eerder heb laten zien is de komst van het casino de 
factoo wel degelijk aan de Waalkade gekoppeld, zowel door de NSECN en de RvC die binnen 
Nijmegenn een uitgesproken voorkeur voor de Waalkade hebben, als door het gemeentebe-
stuurr dat het casino in 1983 aan de plannen voor een 'identiteitsbepalende' en 'toeristisch-
recreatieve'' functie voor de Waalkade toevoegt en daarmee in de strijd om het casino een ge-
ringg maar beslissend voordeel op Arnhem behaalt (zie paragraaf 7.6.1). 

Datt bij de legitimering van het casino in de stad het accent ligt op de werkgelegenheid, 
will niet zeggen dat hierin de enige of belangrijkste betekenis van het casino voor de stad 
schuilt.. Hierin wordt het sterkste argument gezien om het casino binnen de stad te verant-
woorden,, net zoals de Waalkade buiten de stad het sterkste argument is om het casinowezen 
overr te halen om in Nijmegen een casino te vestigen. Wat een sterk argument is hangt niet al-
leenn af van de absolute geldigheid van een naar voren gebracht kenmerk maar ook van de 
relatievee geldigheid. De relevantie van een argument wordt bepaald door de betekenis van het 
kenmerkk voor de te overtuigen partij en door de mate waarin de overtuigende partij het ken-
merkk kan beïnvloeden. Zo is de ligging van Nijmegen aan de Duitse grens het eerste en voor-
naamstee selectiecriterium van de RVC. Dit is een absoluut gunstig kenmerk van Nijmegen 
maarr valt door de gemeente niet te beïnvloeden. Een profilering van de grensligging is voor de 
gemeentee verder tamelijk zinloos omdat dit voor de RVC nauwelijks verschillen van betekenis 
oplevertt met belangrijke concurrenten als Arnhem en Enschede. Zo valt binnen Nijmegen het 
feitt van de uitbreiding van de plaatselijke voorzieningen met een legaal casino, en daarmee de 
zuiveringg van het stedelijk milieu van illegale speelgelegenheden, te beschouwen als de eerste 
enn voornaamste betekenis van het casino voor de stad. Maar de gemeente kan niet veel in-
vloedd uitoefenen op de legaliteit van een casino, en het probleem van de werkloosheid is voor 

54.. Brief  van  16 decembe r 1982, Casinodossier  dienst  EZ gemeent e Nijmegen . 
55.. Zie B en W Gemeent e Nijmegen , 'Casinovestiging' , Raadsvoorstel,  nr.129, 24 apri l 1984; Vestigingsplaat s casi -
no,, Notulen  raadsvergadering,  16 mei 1984. 



344 4 STADSCASINO'S S 

dezee gemeente ontegenzeglijk groter dan dat van de (exploitatie)criminaliteit bij casino's. Het 
benadrukkenn van de legale aanwinst voor de plaatselijke voorzieningen zou verder weinig 
overtuigendd zijn geweest omdat dit voor de gemeenteraad of voor de bevolking geen groot 
verschill oplevert met het alternatief van een gedoogd Golden Ten circuit. Wel beschouwen 
politicii en ambtenaren het casino als een kwalitatieve verbetering en als een bijdrage aan de 
diversiteitt van de horecavoorzieningen in de stad. 

8.5.28.5.2 Architectuur 
Mett het casino aan de Waalkade krijgt Nijmegen niet alleen voor het eerst een legaal casino 
maarr voor het eerst ook een speciaal voor een casino ontworpen gebouw. De besproken ille-
galee en Golden Ten casino's in Nijmegen en omstreken zijn ondergebracht en min of meer 
verborgenn in bestaande gebouwen. Ook de eerste legale casino's in Nederland worden, met 
hett oog op kostenbeperking en om een snelle opening mogelijk te maken, gehuisvest in be-
staandee gebouwen: hotel Bouwes te Zandvoort, de Eurohal te Valkenburg en het Kurhaus te 
Scheveningen.. De casino's van Rotterdam en Amsterdam, beide in een Hilton-hotel, komen 
eveneenss in bestaande gebouwen. Hieruit spreekt een geringe ruimtelijke verzelfstandiging 
vann het casino, dat van de omgeving niet scherp afgebakend en nauwelijks als casino herken-
baarr is. In de meest letterlijke zin is de verschijningsvorm van het casino nog ondergeschikt 
aann de omgeving. 

Bijj de nieuwbouw gaat de voorkeur van de NSECN, om uitdrukking te geven aan een 
hogee status, uit naar luxe eigentijdse gebouwen op vooraanstaande locaties. Toch mag het 
ontwerpp niet te gewaagd zijn. Het moet betrouwbaarheid en conformisme uitstralen, om te 
voorkomenn dat het compromitteert of te zeer met de directe omgeving detoneert. Voor het 
ontwerpp schakelt de NSECN gerenommeerde architecten in.56 De vijf in eerste instantie in be-
staandee gebouwen ondergebrachte casino's worden in de loop van de tijd vervangen door 
nieuwe.. Bij de vestiging in Valkenburg geeft de NSECN bovendien de voorkeur aan een ver-
huizingg naar Maastricht, met het oog op 
hett stedelijk milieu; de RvC geeft hier 
echterr geen toestemming voor, na protest 
vann de gemeente Valkenburg.57 Met uit-
zonderingg van Breda, met een casino 
nabijj de snelweg, komen de nieuwe 
casino'ss in de binnenstad. In Rotterdam 
enn Eindhoven worden de casino's 
opgenomenn in nieuwe overdekte 
winkelcomplexen,, in Rotterdam (1992) 
aann het Weena in het Plaza-gebouw en 
inn Eindhoven (1993) in de Heuvel 
Galerie.. In Nijmegen en Amsterdam gaan 
dee casino's deel uitmaken van een 
horeca-complex,, in Nijmegen (1989) dat 

AfbeeldingAfbeelding  8.1: Avondlijke kijk op de voorgevel van 
HollandHolland Casino Nijmegen (Holland Casino). 

56.. Hoogstad (Breda), Bonnema (Groningen), Hofhuis (Nijmegen), Ruijssenaars en Evelein (Amsterdam), Pi de 
Bruijnn (Scheveningen). 
57.. Raad voor de Casinospelen, Jaarverslag 1992. 
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vann de beschreven Waalkade en in Amsterdam (1991) dat van het roemruchte maar in verval 
geraaktee Lido, het wufte en mondaine topetablissement uit de jaren dertig, gelegen tussen de 
Leidsekadee en het nieuwe Max Euwepiein, waaraan naast het Lido ook kantoren, winkeltjes en 
appartementenn verrijzen.98 

Bijj de stadscasino's van de NSECN gaat het in de meeste gevallen om voor de jaren 
negentigg kenmerkende prestigieuze stadsprojecten.59 Steeds levert het casino eerder een ar-
chitectonischee dan een economische bijdrage aan de directe omgeving, al wordt het casino 
steevastt ook aangeprezen als 'trekpleister*. Zoals opgemerkt in het voorafgaande trekken de 
winkelss en horecagelegenheden in de naaste omgeving waarschijnlijk slechts een betrekkelijk 
geringg profijt van casinobezoekers, temeer daar de casino's ook zelf een bar en een restaurant 
exploiteren.60 0 

Dee architectuur van het Nijmeegse casino is, zoals reeds aangegeven in de analyse van de 
Waalkade,, ondergeschikt aan het esthetisch regime van het 'beschermde stadsgezicht' (zie 
paragraaff 7.6.2). Dit komt tot uiting in de kleur, vorm en hoogte van het gebouw. Voor het ge-
bouw,, langgerekt en smal, is betrekkelijk weinig ruimte beschikbaar. Naast de beperkte ruimte 
iss voor de architect de afstemming op het historische stadsgezicht het belangrijkste uitgangs-
punt.. En voor de welstandscommissie is dit het belangrijkste toetsingscriterium. Deze com-
missiee vindt weliswaar dat het ontwerp in het stadsgezicht past, maar acht in dit opzicht niet-
teminn twee aanpassingen noodzakelijk: om de zeer brede gevel enigszins te doorbreken die-
nenn in het ontwerp meer verticale lijnen te komen; daarnaast moet het reclamebord met het lo-
goo van Holland Casino kleiner en minder opvallend worden. Mans Hofhuis, de architect, geeft 
hett casino een uit exclusieve materialen opgetrokken zakelijke en strak belijnde behuizing. 
Doorr de massieve gevel, flauw gebogen volgens de lijn van de traditionele behuizing aan de 
kade,, en het gepolijste beige marmer maakt het een statige, ietwat saaie indruk. Een opvallend 
eigentijdss element in het ontwerp is de verlichting. Dit is een verzelfstandigd element van het 
casino.. Het gaat niet om het licht uit een gebouw, waar Nijmegenaren aan het begin van deze 
eeuww zo van opkeken toen het postkantoor als een van de eerste bedrijfsgebouwen aanslui-
tingg op de elektriciteitcentrale kreeg. Het is ook niet het feeërieke licht op een gebouw, zoals bij 
dee Sint Stevenskerk of de restanten van de middeleeuwse kruittoren in het Kronenburgerpark, 
eenn verlichting die in de jaren vijftig tot de verbeelding sprak. Het is het licht van het gebouw. 
Hett gebouw zelf lijkt lichtgevend. De verlichting is zodanig in de gevel van het casino verwerkt 
datt het gebouw 's avonds en 's nachts een lichtgroene uitstraling heeft (zie afbeelding 8.1). De 
bijzonderee aandacht voor de verlichting benadrukt de associatie tussen het casino en het 
nachtlevenn van de stad. 

58.. Zie voo r een historisch e impressi e van het Lido : Henk van Gelder , De lokroep  van net  Lido,  Thoma s Rap, Am-
sterdam ,, 1991. 
59.. Op de economisch e betekeni s voor steden gaat Hollan d Casin o explicie t in het Jaarverslag  1991 in . Daarin word t 
gescha tt  dat de financiël e bijdrag e aan de lokal e economi e over 1991 totaa l circ a 88 miljar d gulde n beloopt ; ongevee r 
elff  miljoe n gulde n per vestigin g (5,5 miljoe n voor de bestedinge n van medewerkers , 2 miljoe n voor de bestedinge n 
vann bezoekers , 3 miljoe n voor de plaatselijk e inkope n van het casin o en 0,6 miljoe n voor de bijdrage n aan gemeen -
telijk ee activiteiten) . 
60.. Hollan d Casino zelf schat de bestedinge n van casinobezoeker s in een vestigingsgemeent e in 1991 op bijn a twee 
miljoe nn gulde n (Jaarverslag  1991,11). 
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Dee zorgvuldige afstemming op de omgeving, die aanleiding geeft tot een grote 
onderlingee diversiteit in de architectuur van de verschillende vestigingen van Holland Casino, 
iss mogelijk door een scheiding tussen de vorm en de inhoud van het casino. De architectuur 
geeftt niet eenzijdig uitdrukking aan de spelfunctie en het prestige van het casino, maar heeft 
eenn bemiddelingsfunctie. De architectuur zoekt toenadering tot de omgeving en neemt afstand 
vann de kansspelen, en krijgt daarmee een op zichzelf staande betekenis. 

Dee scheiding tussen vorm en inhoud komt pregnant tot uiting in de afstand die Holland 
Casinoo neemt van de traditionele Europese casinostijl; het vorstelijke en barokke casino dat 
onderr Oostenrijkse en Franse invloed in Nederland wordt ingevoerd. Het klassieke casino, met 
alss uitgesproken voorbeelden de casino's van Baden-Baden en Monaco, wordt tot een cliché. 
Dee nieuwe casinogebouwen krijgen niet het aanzien van een vorstelijk paleis met een interieur 
vann rood en groen fluweel, goudgele ornamenten, kristallen kroonluchters, versierde spiegels 
enn genreschilderingen. Voor Holland Casino vormt de Amerikaanse casinostijl een steeds be-
langrijkerr bron van inspiratie. De huisstijl van Holland Casino is opgebouwd uit eigentijdse 
materialenn en geometrische vormen. Hier en daar worden ter versiering speelse thema's aan-
gebracht,, die opzettelijk niet aan het gokken refereren. De breuk met het klassieke casino 
komtt markant tot uiting in de nieuwbouw (1995) van het Scheveningse casino. Komend vanuit 
hett neo-barokke Kurhaus krijgt dit een onderkomen dat welhaast aan een modern cruiseschip 
doett denken. Het interieur krijgt accenten uit de strandcultuur. De wending van het klassiek 
elitairee casino naar dat van het populaire Amerikaanse casino komt bijvoorbeeld ook tot uiting 
inn het verschil tussen het openingsfeest van het eerste casino in 1976 in Zandvoort, waar men 
'zeldenn zoveel smokings bijeen en dames in fraaie avondkleding zag', en vijftien jaar later dat 
vann het Amsterdamse Lido-casino, waarvoor uitsluitend 'gewone gasten' zijn uitgenodigd. 
NRC-HandelsbladNRC-Handelsblad spreekt van een 'laag VlP-gehalte'.61 En Het Parool schertst: 'slechts hier en 
daarr waart een smoking rond, terwijl de uitnodiging toch expliciet black tie vermeldt."62 Een deel 
vann de genodigden zou de kledingvoorschriften niet zo nauw nemen. 

Dee scheiding tussen vorm en inhoud die in Nijmegen de afstemming op het historische 
stadsgezichtt mogelijk maakt, maakt het ook mogelijk om een scherp onderscheid door te voe-
renn tussen het interieur en het exterieur van het casino - dit onderscheid is trouwens noodza-
kelijk,, want het is onwaarschijnlijk dat veel spelers zich aangesproken voelen door de buurtge-
schiedenis.. Bij het interieur neemt Holland Casino Nijmegen met een moderne inrichting en 
mett Romeinse themafragmenten evenzeer afstand van de klassiek Europese casinostijl. Het 
Nijmeegsee casino is het eerste Holland Casino met een dergelijk thema. In de hal staan enkele 
replica'ss van Romeinse zuilen. In de speelautomatenzaal krijgen de spelthema's een Romeins 
karakter;; de Derby-Roulette wordt bijvoorbeeld uitgevoerd als een Romeinse wagenrennen en 
dee jeton-kassa's lijken verpakt in grote Romeinse munten. De grote speelzaal van het casino 
roeptt met enkele zuilen en nissen de vage suggestie van een amfi-theater op. De bovenkant 
vann de bar is aangekleed met een enorme romaanse timpaan (zie afbeelding 9.1). En ter ge-
legenheidd van de opening van het casino trekt een bonte stoet door de stad met onder meer 
eenn Romeinse Strijdwagen. Met dit speelse thema, dat natuurlijk geïnspireerd is door het Ro-
meinsee verleden van Nijmegen en een knipoog is naar het Amerikaanse voorbeeld van Cae-
sarss Palace, wil Holland Casino een breder publiek aanspreken. De elitaire enn ingetogen sfeer 

61.. 'Laag VlP-gehalt e bij openin g nieuw casino' , NRC-Handelsblad,  4 novembe r 1991. 
62.. 'Gala en spijkerbroe k bij openin g Hollan d Casino' , Het Parool,  4 novembe r 1991. 
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vann het casino, die sommige mensen van een bezoek zou weerhouden, zou ermee doorbro-
kenn kunnen worden. De directeur wil nadrukkelijk over het thema nadenken en dit eventueel 
uitbreiden.. 'Misschien wat van die grote Romeinse leeuwen voor de deur om het allemaal wat 
uitnodtgenderr te maken', mijmert hij.63 Dit idee zal de plaatselijke welstandscommissie wel niet 
aanspreken,, maar ook binnen Holland Casino gaat men behoedzaam om met de popularise-
ringg van casino's, omdat dit afbreuk zou kunnen doen aan de status van Holland Casino en 
aanleidingg zou kunnen geven tot een zekere banalisering. 'Hoe dan ook moet worden voorko-
menn dat kitsch ontstaat*, zegt de directie over de eerste ideeën om in het interieur van Holland 
Casinoo Nijmegen verwijzingen naar het Romeinse verleden op te nemen.64 Deze behoed-
zaamheidd is mede ingegeven door de afstand die Holland Casino koestert ten opzichte van het 
lichtzinnigee en slordige imago van de Golden Ten casino's. In het spanningsveld tussen frivool 
enn voornaam neigt Holland Casino, in de context van de fase van de vermaatschappelijking 
waarr het casinowezen dan in verkeert, duidelijk naar de voorname pool. Het Nijmeegse casino 
zett het Romeinse thema niet verder aan. Wel versterkt Holland Casino Nijmegen het aanvul-
lendee vermaak, want het moet een 'typisch uitgaanscasino' worden stett de directeur: 'De 
mensenn komen niet alleen om te gokken in de hoop veel geld te verdienen. We richten ons op 
eenn grote doelgroep die bij ons een avondje vertier wil'. Het management versterkt dit streven 
gaandee de jaren negentig door meer aandacht aan evenementen, optredens en het restaurant 
tee schenken. 

Dee afstand die Holland Casino van het klassiek Europese casino neemt laat zich goed 
vergelijkenn met de afstand die Benjamin Siegel met het vermaarde Flamingo-casino in Las 
Vegass nam van de traditionele 'Old West-style', zoals die van het eerdere 'El Rancho' (1940) 
hotelcasino.955 Het Flamingo, dat dus niet het eerste hotelcasino van Las Vegas is, onder-
scheidtt zich wel als eerste met een zakelijk moderne architectuur. Met deze vormgeving 
spreektt Siegel met succes de welvarende bevolking van Zuid-Californië aan. Met deze archi-
tectuurr wordt eveneens een traditionele eenheid van vorm en inhoud doorbroken. Dat maakt 
dee zelfstandige stijlontwikkeling mogelijk die Robert Venturi e.a. later in Learning from Las Ve-
gasgas (1972) omschrijven en kenmerkend achten voor de postmoderne architectuur.™ In Las 
Vegass groeit de stijl van de casino's al snel uit tot het belangrijkste middel om de markt te be-
werken.. Daar begint de aandachttrekker^ met steeds grotere borden langs de weg. Vervolgens 
richtricht de stijfwedijver zich op de versiering van indrukwekkende gevels en op de amusement-
showss met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley. In dit proces voert Caesars Pala-
cee (1965) voor het eerst een specifiek stijlthema - dat van het klassieke Rome - in het hele ca-
sinoo door, zij het nog oppervlakkig. Deze trend vindt een voorlopig hoogtepunt in de themati-
schee verpakking van een totaal gebouw, met een totaalpakket aan faciliteiten en vermaak. 

Opp deze verzelfstandiging van de stijl lijkt alleen nog de samenvoeging van meerdere 
gebouwenn onder een gemeenschappelijke symbolische noemer te kunnen volgen. In het Las 
Vegass van de jaren negentig tekent dit zich duidelijk af.67 Bij de constructie van de casino's 

63.. De Gelderlander,  8 januar i 1990. 
64.. De Gelderlander,  21 februar i 1989. 
65.. Zie D. Thompson , Nevada.  A History  of  Changes,  1987,221-224. 
66.. R. Venturi , D.S. Brown , S. Izenour , Learning  from Las  Vegas,  MIT press , Cambridge , Londo n and New York , 
19777 [1972] . 
67.. Deze vernieuwin g van Las Vegas word t ook in de Nederlands e krante n breed uitgemeten . Zie: 'Gokke n in ge-
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verschuiftt het accent volledig van de kansspelen naar de speelomgeving. Enerzijds treedt het 
vermaakk naar buiten, door pretparken die voor het casino worden aangelegd, zoals het Treas-
uree Island tussen het MGM Grand en het Luxor, waar een zeeslag met het schip van Fransis 
Drakee wordt nagespeeld, of de spectaculaire lava-spuwende vulkaan in het tropische regen-
woudd voor het Mirage casino. Anderzijds neemt de schaal van de hotelcasino's toe, bieden zij 
onderdakk aan steeds meer en meer uiteenlopende activiteiten die dag en nacht doorgaan. Er 
ontstaann dwarsverbindingen tussen de casinocomplexen, die als immense cruiseschepen in 
dee woestijn bij elkaar aanleggen. Het voorlopig grootste complex is het naar Hollywood gemo-
delleerdee MGM Grand, gebouwd voor meer dan één miljard dollar en met meer dan 5000 ka-
mers.. Dit casino heeft voetgangersverbinding met de reusachtige glazen piramide, groter dan 
diee van Cheops, van het Luxor en het al even imposante Excalibur, dat er uitziet als een gi-
gantischh middeleeuws kasteel. Als nieuwste complexen staan midden jaren negentig op stapel 
Neww York-New York naar het model van Manhattan, en het klassiek Italiaanse lustoord Bella-
gioo op de plaats van het Sands (1952). 

Dee gedachte achter de themakeuze, die veelal neerkomt op sprookjesachtige mythen, 
iss eenvoudig. Omdat de architectuur voor alles dient om zo veel mogelijk mensen aan te trek-
ken,, moet het gaan om onomstreden en voor iedereen in een oogopslag herkenbare en tot de 
verbeeldingg sprekende thema's. Trefwoorden bij deze ontwikkeling in Nevada zijn 'thema-
marketing'' en 'familie-vermaak'. Hiermee doelen marketeers op de aantrekkelijke presentatie 
vann het gokken in een verpakking die met kansspelen weinig te maken heeft, en op de uitbrei-
dingg van faciliteiten zodat in beginsel alle leden van het middenklasse-gezin, de doelgroep van 
Amerikaansee casino's, zich er zouden kunnen vermaken. 

Hett Nijmeegse casino valt afgemeten naar de omvang en de ontwikkelingsfase niet te 
vergelijkenn met deze voorbeelden uit Las Vegas. Daar staan de casino's volledig in het teken 
vann het toerisme en zijn deze het resultaat van een harde concurrentiestrijd die in de eerste 
plaatss wordt gevoerd op het vlak van de entourage en stijl. Toch is er wel een verwantschap. 
Hett Waalkadecasino simuleert geen middeleeuwse stad, maar zoekt aansluiting bij de simula-
tiee van een middeleeuwse stad. Het gaat misschien wat ver om het Nijmeegse stadsgezicht op 
eenn lijn te stellen met Disneyland - waar het motto van deel III naar verwijst - maar er is wel 
degelijkk sprake van een overeenkomstig architectonisch principe. Met de uiterlijke afstemming 
opp de omgeving en het streven naar publieksverbreding schuift Holland Casino onmiskenbaar 
opp in de richting van de Amerikaanse casino's. Maar het gaat om een mengvorm, want tegelij-
kertijdd blijven duidelijk kenmerken van de traditionele Europese stijl aanwezig: dee versieringen 
zijnn niet overheersend; exclusiviteit en beslotenheid blijven met de architectuur en strenge toe-
gangsvoorwaardenn gehandhaafd; en de casino's blijven ook betrekkelijk kleinschalig en over-
zichtelijk.. Voor zover de NSECN bij de ontwikkeling van de Nederlandse casino's naar het 
Amerikaansee voorbeeld kijkt, gaat het niet simpelweg om het importeren van een concept 
maarr om uitingen van eenzelfde ontwikkelingslogica. Het Amerikaanse concept wordt in Ne-
derlandd toegepast voor zover het aansluit bij de omstandigheden en de fase van verzelfstandi-
gingg waarin de casino's verkeren: in Nevada vormen de casino's het uitgangspunt voor een 
stad,, in Nederland vormt de stad het uitgangspunt voor de casino's. Krijgen de casino's van 

zinsverband',, de Volkskrant, 12 februari 1994; 'Las Vegas, de triomf van de commerciële architectuur, NRC Han-
delsblad,delsblad, 12 mei 1995; 'Las Vegas: stappen in een anti-wereld', de Gelderlander, 23 december 1995. Zie voor een 
archrtecuurgeschiedeniss van Las Vegas: A. Hess, Viva Las Vegas: Alter Hours Architecture, Chronicle Books, 1993. 
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Lass Vegas het aanzien van een complete stad, in Nijmegen bepaalt het casino steeds meer 
hett aanzien van de stad. Het Nijmeegse casino neemt met eenderde van de ruimte aan de 
oostelijkee Waalkade een prominente plaats in. Talrijke verwijzingen naar het casino zijn ook 
elderss in de stad te vinden, op de verkeersborden en bij de vele evenementen die het casino 
ondersteunt.. En in Nijmegen dringt de architectuur, net als in Las Vegas, de directe associatie 
tussenn het gokken en het gebouw naar de achtergrond. De spectaculaire en verleidelijke ar-
chitectuurr verfraait de stad, maar heeft tegelijkertijd een verhullend effect. 

8.5.38.5.3 Werkgelegenheid 
BB en W en de gemeenteraad zien de economische betekenis van het casino voor alles in de 
directee werkgelegenheid van naar verwachting 150 è 200 arbeidsplaatsen. Weliswaar rekenen 
zijj ook op mogelijke 'spin-off-effecten' voor de Nijmeegse economie - voor de 'andere toeristi-
schee voorzieningen en het hotelwezen' - maar dit voordeel zwakken zij af. Ook Wijte, de wet-
houderr van EZ, geeft in de raadsvergadering toe dat 'je niet overdreven verwachtingen van 
allee spin-off-effecten moet hebben'. Dit getuigt van werkelijkheidsbesef en sluit aan bij het 
vermoeden,, reeds bevestigd in het eerder aangehaalde NRIT-onderzoek uit 1981, over een 
geringg vermenigvuldigingseffect door aanvullende plaatselijke bestedingen van casinobezoe-
kers.. Toch is het de vraag of de werkgelegenheid wel een goede indicator is voor de economi-
schee betekenis van het casino. 

Inn het volgende geef ik een indruk van de betekenis van het casino voor de Nijmeegse 
economiee in 1991, het tweede jaar na de opening.48 Holland Casino Nijmegen trekt dan 
363.0000 bezoekers, gemiddeld tegen de 1000 per dag. Samen besteden zij in totaal 44 miljoen 
gulden,, gemiddeld 120 gulden per bezoek. Het casino heeft 190 medewerkers, uitgerekend op 
basiss van een volledige werkweek. Zij worden ruim beloond en ontvangen samen 16,5 miljoen 
guldenn aan salarissen. Ongeveer 70 van hen zijn op de plaatselijke arbeidsmarkt geworven. 
Dee kosten voor huisvesting en de inkoop van goederen en diensten bedragen dat jaar onge-
veerr 6 miljoen gulden. De netto-winst is bijna 11 miljoen gulden. Hiermee is Holland Casino 
zonderr meer een arbeidsintensieve en kapitaalkrachtige onderneming. Maar voor Nijmegen is 
niett de vraag naar het economisch potentieel van het casino maar de vraag naar de bijdrage 
vann Holland Casino aan de plaatselijke economie relevant. Het Nijmeegse profijt spreekt, an-
derss dan zowel Holland Casino als veel ambtenaren, politici of journalisten doorgaans aanne-
menn niet vanzelf - volgens De Gelderlander bijvoorbeeld staat het 'groot economisch belang 

68.. Figuur  8.3 is samengestel d op basis van gegeven s uit de Jaarverslagen  van Hollan d Casin o over 1991. De ge-
gevenss over de direct e in en uitgave n zijn tamelij k hard : de belasting , de winst , de consumentenbestedingen , de uit -
gavenn aan toeleverancier s en het casinofond s en de salarissen . De 2 miljoe n gulde n die de bezoeker s buite n hun 
bezoekk aan Hollan d Casino in de plaatselijk e economi e zouden bestede n is een schattin g die door Hollan d Casino 
zelff  op basis van eigen publieksonderzoe k in het jaarversla g van 1991 gegeve n word t Over hoe men tot dit cijfe r 
komtt  worde n geen nader e mededelinge n gedaan , maar het is een bekend gegeve n uit de economisch e wetenscha p 
datt  het bijzonde r moeilij k is om te bepalen wat de ander e uitgave n in de plaatselijk e economi e zijn en in hoeverr e 
dezee kunne n worde n toegeschreve n aan het casinobezoek . Ook het aandeel van de plaatselijk e economi e in de 
toeleveringe nn is gebaseer d op gron d van een schattin g van Hollan d Casino die, mits gebaseer d op een betrouwbar e 
berekening ,, redelij k accuraa t zou kunne n zijn . Tenslott e is aangenome n dat grofwe g de helf t van het brut o salari s 
vann de medewerker s in de regional e economi e word t bestee d word t Zie voor beschouwinge n over de problematie k 
vann de regional e economie : J.G. Lambooy , Ekonomie  en ruimte,  Van Gorcum , Assen , 1980; M. Jókövi , Inkomen  en 
uitgaan,uitgaan,  TUP, Tilburg , 1996. 
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vann het casino voor de stad Nijmegen buiten kijf.69 Dat afgedongen moet worden op het 'groot 
economischh belang', komt doordat Holland Casino een op nationale schaal georganiseerde 
ondernemingg is, waarvan de Nijmeegse vestiging een regionale markt exploiteert. 

Voorr een schatting van de bijdragen van het casino aan de Nijmeegse economie ga ik 
uitt van de geraamde gemiddelden per vestiging die Holland Casino daar zelf in het Jaarver-
slagslag over 1991 voor geeft: 2 miljoen aan extra uitgaven die casinobezoekers buiten het casino 
zoudenn doen; 0,5 miljoen voor het casinofonds; 3 miljoen voor de plaatselijke inkopen van het 
casino;; en 5,5 miljoen plaatselijke bestedingen via de lonen van casinomedewerkers. Dit levert 
waarschijnlijkk een geflatteerd beeld op, maar dat is voor mijn analyse minder relevant.70 Bo-
vendien,, maar ook dit is minder relevant, zouden we de output eigenlijk nog moeten verminde-
renn met de kosten die de plaatselijke gemeenschap maakt voor het herstel van de schade die 
hett casino aanricht, met name door gokverslaving. Maar al zulke kritiek op de schatting zou 
afleidenn van de hoofdzaak, namelijk dat de economische relatie tussen het casino en de ge-
meentee een uitbuitingsrelatie is. Dat komt door een combinatie van twee effecten: door de be-
stedingenn van de plaatselijke bevolking in het casino en doordat de opbrengst grotendeels 
naarr de nationale overheid gaat. 
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FiguurFiguur 8.4: Regionale en nationale geldstroom rondom Holland Casino Nijmegen in 
19911991 in miljoenen guldens. 

Dezee stelling licht ik toe aan de hand van het diagram van de geldstromen in figuur 8.4. 

69.. De Gelderlander, 12 augustus 1989. 
70.. Holland Casino Nijmegen is bijvoorbeeld al enigszins kleiner dan de gemiddelde vestiging van Holland Casino. 
Hollandd Casino geeft verder geen verantwoording bij de gegeven cijfers. Daarbij is bijvoorbeeld de onderzoekspro-
blematiekk van de extra uitgaven bijzonder ingewikkeld, zie Jókövi (1996). 
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Dee casino-economie genereert daarin een geldstroom van 46 miljoen gulden. Een optelsom 
vann de Nijmeegse baten komt uit op een aanzienlijk bedrag van omtrent 11 miljoen gulden. 
Hett belangrijkste aandeel in deze bijdrage aan de Nijmeegse economie hebben de lonen van 
dee medewerkers. De uitgaven die de bezoekers buiten het casino doen, de toeleveranties van 
hett plaatselijke bedrijfsleven en de afdracht van het casino aan het gemeentelijke casinofonds 
zijnn in omvang niet onbelangrijk maar bedragen samen gunstig beschouwd de helft van de to-
talee baten voor de Nijmeegse economie. Het bedrag van 11 miljoen gulden wekt de indruk van 
eenn groot economisch belang voor de stad. Maarr deze indruk is vals. 

Tenn eerste komt, volgens de theorie van de 'exportbasis', de groei van de stedelijke 
economiee voort uit export.71 Holland Casino heeft voor de plaatselijke economie alleen een ex-
portt karakter voor zover de bezoekers afkomstig zijn van buiten de stad en, indien het Nijme-
genarenn zijn, voor zover zij bereid zouden zijn om naar een andere vestigingsplaats van Hol-
landd Casino te reizen; voor de laatsten is sprake van 'importsubstitutie'. Maar het casino be-
staatt niet volledig van export. Het casino bestaat ook van dat deel van de plaatselijke bevol-
kingg waarvoor geen sprake van importsubstitutie is. Hoewel niet bekend is hoe groot dit aan-
deell van de plaatselijke bevolking precies is, moet dit een substantieel aandeel zijn aangezien 
hett casino overwegend een regionale markt bedient; uit publieksonderzoek van Holland Casi-
noo zelf zou blijken dat de overgrote meerderheid van de casinobezoekers afkomstig is uit een 
straall van circa 30 kilometer rondom het casino - in dit opzicht verschilt het casino bijvoorbeeld 
vann de Amerikaanse computerbedrijven te Nijmegen, die niet een regionale maar een interna-
tionalee afzetmarkt bedienen. Van de 11 miljoen gulden moeten we dus het aandeel aftrekken 
datt de plaatselijke bevolking hierin heeft. Naarmate dit aandeel groter is zal het plaatselijk pro-
fijtt kleiner zijn.72 Dit wordt bij de economische legitimatie van het casino niet onderkend. Dit is 
verhullendd omdat het economisch profijt veel kleiner is dan de output in termen van werkgele-
genheidd en bestedingen door het casino en door de casinomedewerkers oppervlakkig be-
schouwdd doet geloven. Het zou een omvangrijk en ingewikkeld onderzoek vereisen om de 
daadwerkelijkee plaatselijke casino-opbrengsten vast te kunnen stellen. In zo'n onderzoek zou-
denn ook de in figuur 8.4 gegeven indicaties voor de 'extra-uitgaven', de 'inkoop' en de 'lonen' 
naderr onderzocht dienen te worden. De 'importsubstitutie' zou bovendien vastgesteld moet 
wordenn en de negatieve 'externe effecten' zouden niet vergeten moeten worden. Het verwon-
dertt niet dat een dergelijk onderzoek niet beschikbaar is en dat nauwkeurige gegevens over 
dezee geldstromen dus niet voorhanden zijn. Verwonderlijk is wel dat geen van de bij de vesti-
gingg van Holland Casino betrokken partijen de vraag naar het feitelijke profijt van Nijmegen 
stelt. . 

Tenn tweede is het profijt van de Nijmeegse economie aanzienlijk kleiner dan het profijt 
datt de nationale economie van het casino heeft. Dit hangt samen met de organisatie van het 
casinowezenn en is een politiek-economisch vraagstuk. Het casinowezen is een nationale on-
dernemingg die tot op grote hoogte zelf uitmaakt waar de opbrengsten naar toevloeien en waar 
derhalvee de groei-effecten optreden.73 Het casinowezen bepaalt dus ook hoe groot de bijdrage 

71.. Zie Lamboo y (1980) 221-228. 
72.. Terzijd e merk ik op dat dit ook beteken t dat de economisch e betekeni s van het casin o af zal nemen naarmat e er 
inn de regio meer casino' s gevestig d zouden worden . 
73.. Met name A.P. Pred wijs t in City  systems  in  advanced  economies  (Londen , 1977) op de 'verdelend e macht "  van 
watt  hij de 'murWocationete ' ondernemin g noemt ; zie Lamboo y (1980) 231-232. 
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vann een casino aan de plaatselijke economie is. Maar de rijksoverheid eist, in de vorm van de 
winstt voor het ministerie van EZ en de belastingen voor het ministerie van Financiën, een 
groott deel van de casino-opbrengsten voor zichzelf op. Van iedere gulden die spelers in het 
casinoo verliezen eigent de rijksoverheid zich zonder meer ongeveer de helft toe; daarbij be-
draagtt de winst van het casino 25 procent van de consumentenbestedingen. De bijdrage door 
hett casinobezoek van de Nijmeegse bevolking aan de opbrengst van de landelijke overheid 
houdtt op deze manier een onmiddellijk verlies voor de plaatselijke economie in, zonder enig 
productie-effectt voor Nijmegen. Het casino levert voor de Nijmeegse economie als het ware 
eenn zwart gat op, waar op mysterieuze wijze geld in verdwijnt. 

Welbeschouwdd is het casino een zeer lucratieve onderneming waar de plaatselijke 
economie,, door de twee beschreven effecten, betrekkelijk weinig voordeel van heeft. Dit komt 
scherpp tot uiting in het grote verschil tussen de nog geen half miljoen gulden die de gemeente 
Nijmegenn in 1991 uit de directe opbrengsten van het casino ontvangt en de 20 miljoen - meer 
dann het veertig voudige - die daarvan naar de rijksoverheid gaat. We zouden kunnen zeggen 
datt de bijdrage van Holland Casino aan de plaatselijke economie de uitkomst is van de onder-
handelingen,, en daarmee van de kennis- en machtsverhoudingen, tussen het casino en de 
gemeente.. Zoals eerder bleek bij de werving van het casino en uit de raamovereenkomst tus-
senn de gemeente en de NSECN, is de machtsverhouding tussen het casino en de gemeente 
ongelijkk en is er nauwelijks sprake van onderhandelingen (zie paragraaf 7.6.1). De gemeente 
voegtt zich vergaand naar de wensen van de NSECN. Zij doet dit in de niet onderbouwde en 
onjuistee veronderstelling dat het casino voor de gemeente zonder meer voordelig is. Ik beweer 
niett dat het casino verlies voor de Nijmeegse economie oplevert, wel dat de economische be-
tekeniss onbekend is, veel kleiner is dan veelal wordt aangenomen en aanmerkelijk groter had 
kunnenn zijn. 

Eenn argeloze en onderdanige houding spreekt bijvoorbeeld uit de donaties van het ca-
sinoo aan de gemeente. Directe financiële bijdragen van het casino bedingt de gemeente niet 
alss een recht maar aanvaardt zij als een geschenk. Om te beginnen aanvaardt de gemeente 
bijj de opening van het casino een gift van 100.000 gulden. De donaties worden vervolgens 
meerr structureel met het zogeheten casinofonds. Voor iedere betalende bezoeker stort het ca-
sinoo ƒ1,25 in dit fonds, over 1991 meer dan 400.000 gulden. De directeur van het casino heeft 
eenn belangrijke stem in de verdeling van het fonds; hij moet 'achter een aanvrage kunnen 
staan'.744 Het fonds wordt uitsluitend aangewend voor toeristisch-recreatieve evenementen en 
voorzieningenn van Nijmegen.75 De donaties leiden voor het casino tot positieve publiciteit die 

74.. Zie De Gelderlander,  14 oktobe r 1994. 
75.. In 1992 word t de 'casinopot ' als volg t verdeel d (Bron : De Gelderlander,  19 decembe r 1992): 
-- KNBL O (wandelvierdaagse) : 50.000 
-- Actie f Comit é (Zomerfeesten) : 80.000 
-- Musi c Meeting : 12.500 
-Vrij-Ui tt  festival : 22.500 
-- Zevenheuvelenloop: 25.000 

 Concour s Hippiqu e Brakkenstein : 35.000  35.000 
 NV Mensec (Stadsschouwbur g en Vereeniging) : 50.000 

-- Evenementenbureau : 25.000 
 Congresbelangen : 25.000 

-- Streek WV: 30.000 
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dee plaatselijke legitimiteit van het casino versterkt. Het casino heeft verder baat bij een verster-
kingg van de uitstraling van Nijmegen door het casinofonds. Terwijl directe betalingen in de 
vormm van een soort belasting, op grond van mijn analyse, voor de gemeente zo'n beetje de 
enigee manier zijn om de bijdrage van het casino aan de plaatselijke economie te verhogen, en 
zichh van een positieve bijdrage te verzekeren,76 onderhandelt de gemeente hierover in het ge-
heell niet en laat zij zich, voor zover hiervan wel sprake is in de vorm van een soort geschen-
ken,, afschepen met bedragen die in het perspectief van de casino-economie een fooi zijn, over 
dee besteding waarvan zij nota bene een deel van de zeggenschap bij het casino laat. 

Hett is zelfs zo dat de raamovereenkomst in 1986 helemaal niet voorziet in een financi-
ëlee bijdrage aan de gemeente, die dus bereid is om het casino nagenoeg zonder tegenpresta-
tiee de plaatselijke economie af te laten romen. Hoewel de gemeente Nijmegen en de NSECN 
inn het overleg over de raamovereenkomst spreken over de gemeente Amsterdam, die van het 
casinoo f2,50 per bezoeker krijgt, dringt het gemeentebestuur van Nijmegen niet aan op een 
soortgelijkee regeling. Zij slikt de verklaring dat er in Amsterdam 'bijzondere omstandigheden' 
zijn;; het zou daar gaan om een 'vergoeding voor het treffen van voorzieningen die direct of in-
directt samenhangen met het casino'." De Staatssecretaris voor EZ zou volgens de NSECN 
bovendienn geen toestemming willen verlenen voor afdrachten aan andere vestigingsplaatsen.78 

Pass naar aanleiding van onderhandelingen met de gemeente Groningen komt er een landelij-
kee regeling. Met uitzondering van Amsterdam, dat het dubbele bedrag krijgt, krijgen alle vesti-
gingsgemeentenn ƒ1,25 per bezoeker. De Nijmeegse bestuurders zien dit als een genereus ge-
baar. . 

verzet t 
Hett argument van de werkgelegenheid weegt in Nijmegen het zwaarst om in te stemmen 
mett het casino. Kanttekeningen en bezwaren zijn wel te horen maar worden steevast afge-
zwaktt en, in een afweging met de werkgelegenheid, minder belangrijk gevonden. Het ge-
meentebestuurr en de raadsleden blijken, net als in 1974 eerder de landelijke politici, nauwe-
lijkss kennis van het casinowezen te bezitten; ter oriëntatie brengt een aantal van hen op uit-
nodigingg van de NSECN een bezoek aan casino Valkenburg. Degenen die zich afvragen of 
niett veel spelers door het casino in financiële moeilijkheden zouden kunnen raken laten zich 
geruststellenn door de opmerking dat de overheidscasino's 'met allerlei maatregelen zijn om-
kleedd om uitspattingen te voorkomen'. Enkele socialistische raadsleden van de PPR, CPN 
enn PvdA, en dit blijkt in Nijmegen het voornaamste bezwaar, vrezen dat een 'voorziening 
voorr de rijken' de sociale tegenstellingen verscherpt. 

Tenn dele kan de inschikkelijkheid van Nederlandse gemeenten, ook van de gemeente 

-- Gelders e Sportfederatie : 10.000 
-Popkoo rr  Switch : 7500 
-- Ondernemersverenigin g Waalkade : 7500 
-- Gemeentepo t Werkbudge t Evenementen : 25.000 
76.. De inkope n van het casin o en de salarisbestedinge n van het personee l zijn nauwelijk s te beïnvloeden . 
77.. B en W Amsterdam , Raamovereenkomst  van de gemeente  Amsterdam  met  de NSC en LJdo  Amsterdam  BV in-
zakezake het  casino,  9 januar i 1986. 
78.. Notitie s gespre k 12 februar i 1986 tusse n de NSC, de gemeent e Nijmege n en Planconsul t over het casin o te Nij -
megen ,, Casinodossier  diens t EZ gemeent e Nijmegen . 
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Nijmegen,, en de onachtzaamheid over de casino-economie, worden toegeschreven aan de 
grotee aandacht voor de stadsinrichting en het prestige van het casino. Maar ook de landelijke 
besluitvormingg kan verklaren waarom de NSECN op plaatselijk niveau nauwelijks weerstand 
tegenn haar casino's ondervindt. Deze casino's duiken niet als een verdacht verschijnsel uit het 
nietss op, maar treffen een gespreid bed aan. Goedgekeurd door de regering komen ze alleen 
terechtt in gemeenten die dit op voorhand willen en ook al ervaring met, zij het illegale, casino's 
hebben.. Plaatselijke bestuurders tonen een groot vertrouwen in de wetgeving en het nationale 
casinowezen.. Eventuele weerstand hangt vooral samen met de planologie, wat duidelijk blijkt 
inn de besproken problematiek van de Benedenstad. Sociale en politieke bezwaren tegen 
kansspelenn zijn hier secundair aan, omdat ze min of meer op voorhand en op nationaal niveau 
zijnn ondervangen. In de fase van de ruimtelijke inrichting van de verschijningsvorm wordt het 
casinoo plaatselijk min of meer beschouwd als een zogenaamde 'zwarte doos': wat zich binnen 
hett casino precies afspeelt is voor de gemeente minder relevant. Het stadsbestuur concen-
treertt zich niet op de ideologie maar op de planologie van casino's (zie figuur 1.3). 

Ditt wil niet zeggen dat in Nijmegen geen sociaal protest te horen is, wel is dit protest 
zwakk en heeft de aandacht ervoor een ritualistisch karakter. Bij de ceremoniële start van de 
bouww tekenen enkele groepjes protest aan tegen het casino. En bij de opening van het casino 
delenn enkele tegenstanders pamfletten uit met een waarschuwing tegen gokverslaving. De 
GelderlanderGelderlander wijdt bij deze gelegenheden een artikel aan een gokverslaafde en aan de Ano-
niemee Gokkers. Maar de kritiek valt in het niet bij de welgezinde houding van de genodigden 
enn de vele nieuwsgierigen en bij de positieve publiciteit. Overigens voert het casino openbare 
feestelijkhedenn bewust sober uit, om niet nodeloos afgunst en weerstand op te roepen. 

Hett beeld van een plaatselijk weinig kritische ontvangst van de staatscasino's geldt 
voorr Nederland als geheel. Van enige serieuze weerstand tegen de casino's is eigenlijk alleen 
sprakee in Nijmegen en in Amsterdam. In beide gevallen is de planologie van het casino om-
stredenn en beide steden kennen een sterke 'linkse protestcultuur*. In Amsterdam wordt be-
zwaarr aangetekend tegen het Leidseplein als plek voor het casino. Daar worden de bezwaren 
geuitt door de 'Stuurgroep meningspeiling Leidseplein', een bundeling van belangengroepen 
diee zich onder meer bezighouden met de gemeentelijke plannen voor de herinrichting van het 
terreinn van de voormalige gevangenis aan het Kleine Gartmanplantsoen. De stuurgroep vreest 
datt het casino, met name door de daarin opgenomen automatenhal, een te commercieel en te 
prozaïschh aanzien aan het gebied zal geven, en verder teveel verkeer met zich mee zal bren-
gen.799 Ook de directie van het nabijgelegen gymnasium, 'dat al ervaring heeft gehad met leer-
lingenn die veslaafd waren aan speelautomaten,' keert zich tegen een casino in de buurt. Ook 
dee wijkraad d'Oude Stad verzoekt de gemeente om aan het casino een andere plaats toe te 
wijzen.600 Op de hoorzitting in 1985 over de komst van het casino vrezen de tegenstanders dat 
dee bureaucratie de democratische besluitvorming geweld zal aandoen en hun bezwaren zal 
wegschuiven.811 Daar roert zich onder meer de elitaire schrijver Harry Mulisch. Hij vreest dat het 
casinoo 'een tros penose met zwart geld zal aantrekken' en 'dat de buurt zal worden verziekt 
doorr de hoeren' - het casino zal bovendien het licht uit zijn werkkamer wegnemen. Hij spreekt 
err schande van dat een socialistisch stadsbestuur een goktempel bouwt. In een laatste poging 

79.. 'Buurt tegen casino bij Leidseplein', Het Parool, 31 januari 1984. 
80.. Het Parool, 10 april 1984. 
81.HerPa/ocrf,7juni1985. . 
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omm de verhuur van de grond ten behoeve van het casino, waarmee het gemeentebestuur dan 
all een raamovereenkomst heeft, te voorkomen richt hij zich in 1988 samen met gewone buurt-
bewonerss en enkele andere prominenten, waaronder H. van Mterlo de landelijk leider van D66, 
inn een open brief tot het gemeentebestuur.82 Maar de NSECN wil het casino beslist in het hart 
vann het uitgaanscentrum vestigen. En het gemeentebestuur wil graag een legaal casino als 
tegenwichtt voor de illegale casino's, en acht het casino vooral nodig omdat pas met de casino-
opbrengstenn de plannen voor de herinrichting van het hele gebied haalbaar zouden worden. 

Soortgelijkee bezwaren worden ook aangevoerd tegen de vestiging van het casino in 
Nijmegenn (zie hoofdstukk 7). Daar is de weerstand wel meer geprononceerd dan in Amsterdam. 
Dee weerstand richt zich in Nijmegen op de plaatsing van het staatscasino aan de oostelijke 
Waalkadee als een voornaam onderdeel van een horeca-concentratie, aan de rand van een 
eerderr onder druk van de Benedenstadsbeweging gebouwde sociale woonwijk. Bij deze vesti-
gingg blijkt de omslag in de beleidsmatige betekenisgeving aan casino's precies samen te val-
lenn met een omslag in het binnenstedelijk beleid. 

Dee weinig kritische ontvangst van de casino's in Nederland kan verbazing wekken en 
steektt scherp af tegen de gang van zaken in bijvoorbeeld de VS,, waar de komst van stedelijke 
casino'ss vaak met heftige meningsverschillen gepaard gaat. Een excursie naar het stadje 
Vicksburg,, dat zich in meerdere opzichten met Nijmegen laat vergelijken en waar in 1992 de 
bevolkingg met een referendum over de komst van een casino beslist, onderstreept de grote 
betekeniss van de landelijke organisatie van het casinowezen voor de Nijmeegse besluitvor-
ming.. Tevens blijkt dat met de creatie van een vrije casinomarkt het vraagstuk van de markt-
beheersingg opkomt. Dit is een nieuw vraagstuk waarin de belangstelling voor alles uitgaat naar 
dee sociale en economische gevolgen van casino's. Dit beheersingsvraagstuk is - door de lan-
delijkee beperking van de casinomarkt - (nog) niet van toepassing op Nijmegen. 

8.66 Een liberale markt: Vicksburg 

Dee VS zijn op het gebied van de kansspelen, ondanks de schijn van het tegendeel, niet het 
landd van de onbegrensde mogelijkheden. Kansspelen roepen in de VS sterk met Nederland 
vergelijkbaree spanningsvelden op. De Amerikaanse politieke cultuur heeft bijvoorbeeld even-
zeerr een puriteinse inslag. Het voornaamste verschil met Nederland lijkt te zijn dat de tegen-
stellingenn extremer zijn en dat het primaat minder bij de politiek en meer bij de markt ligt. 

Lass Vegas, het westerse Mecca van de gokindustrie, ligt weliswaar in de VS maar Ne-
vadaa is lange tijd de enige staat waar men commercieel kan gokken. De exploitatie van het 
gokkenn wordt in 1931 uitsluitend in een afgelegen woestijnstaat toegestaan. In de rest van de 
VSS blijft dit strikt verboden. De mentale afstand tussen Nijmegen en Las Vegas zal daarom niet 
veell groter zijn dan die tussen Vicksburg en Las Vegas. Pas in 1976 volgt in het oosten van de 
VSS een tweede staat, New Jersey, waar het vervallen Atlantic City in een poging tot econo-
mischh herstel met twaalf mega-casino's uitgroeit tot het Las Vegas by the Sea.93 Maar deze le-

82.. Het Parool,  27 jun i 1988. Ander e prominent e tegenstander s zijn : Hedy d'Ancona , Jaap Boersma , Abram de 
Swaann en Jeroen Krabbé . 
83.. G. Stemlieb , J.W. Hughes , The Atlantic  City  Gamble,  Harvard Universit y Press , Cambridge , London , 1983; War-
ker,, 1989. 
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galiseringg spreekt allerminst vanzelf en is uiterst omstreden. In 1974 wordt het eerste wets-
voorstell afgewezen - het jaar waarin de Nederlandse casinowet wordt aangenomen. En het zal 
nogg meer dan tien jaar duren alvorens meerdere staten en steden in de VS het voorbeeld van 
Atlanticc City navolgen. 

Dee legalisering en liberalisering van kansspelen voltrekt zich in de jaren zeventig en 
tachtigg in de VS in grote lijnen parallel aan Nederland. Voor wat de casino's betreft komt aan 
hett eind van de jaren tachtig een meer algemene verspreiding over de VS op gang, vooral in 
economischh achterlopende gebieden.84 Tientallen verpauperde Indianenreservaten verkennen 
dee mogelijkheid van een casino nadat de federale overheid dat in 1988 wettelijk toestaat. Ook 
stedelijkee overheden willen het toerisme en de economie oppeppen met een casino. Vooral in 
dee Middle West en de Deep South zoeken steden hun toevlucht tot deze strategie; de neer-
gangg van de traditionele landbouw en staalindustrie is in deze delen van de VS ronduit drama-
tisch,, terwijl de nieuwe bedrijvigheid van handel, diensten en high-tech zichh aan de oost- en 
westkustt van de VS ontwikkelt. Zelfs de burgemeester van Detroit, een stad nimmer geassoci-
eerdd met het toerisme en eens het trotse centrum van de Amerikaanse automobielindustrie, 
maaktt zich in 1988, als de stad wordt geplaagd door een werkloosheid van 36 procent, sterk 
voorr de ontwikkeling van het toerisme met casino's.85 

Inn Vicksburg worden legale casino's in 1990 mogelijk door de Riverboat Gambling Bill. 
Dee staat Mississippi volgt hiermee het voorbeeld van lowa, Illinois en Louisiana. Deze wetge-
vingg staat uitsluitend water based casino's toe. Hoewel de casino's niet hoeven te varen en 
niett eens een motor aan boord hoeven te hebben, dienen de casino's zich wel op het water te 
bevinden.. De historische achtergrond van de restrictie tot het water moet worden gezocht in de 
vrijhedenn die van oudsher op de statendoorsnijdende rivieren golden. Het praktische nut van 
dezee restrictie is vooral dat binnen een staat slechts een beperkt aantal gemeenten voor een 
casinoo in aanmerking komt. In Mississippi hebben in 1992, ten tijde van het tweede referen-
dumm van Vicksburg, reeds zeven gemeenten casino's toegestaan; twee gemeenten waar hier-
overr wordt gestemd wijzen de casino's af. Louisiana, dat in New Orleans een land based casi-
noo toestaat, maakt dan overigens al een uitzondering op de beperking tot het water. 

Nett als Nijmegen ligt Vicksburg op een heuvel aan een rivier, aan de Mississippi bij de splitsing 
mett de Yazoo.86 Het stadje telt 35.000 inwoners, is omgeven door uitgestrekte katoenvelden 
enn geworteld in de landbouw, de riviervaart en regionale verzorging. Industrie is er niet. Het 
vervall begint in de jaren zestig. De gemeente is armlastig en kan zich bijvoorbeeld niet ver-
oorlovenn om het gras langs de wegen te laten maaien. Anders dan Nijmegen vindt vicksburg 
geenn aansluiting op nieuwe markten. De werkloosheid ligt al jaren rond de 11 procent. Dat dit 
percentagee niet hoger is komt doordat werklozen, (hoger) opgeleiden en jongeren er wegtrek-
ken.. Het stadje vergrijst. Vicksburg is nationaal bekend door de slag die daar in 1863 in de 

84.. Zie J. Dombrink , W.N. Thompson , The Last  Resort.  Succes  and Failure  in  Campaigns  for  Casino's,  Universit y of 
Nevadaa Press , Reno and Las Vegas, 1990. 
85.. Zie W.C. Rich , The Politic s of Casin o Gambling . Detroi t Style' , Urban  Affairs  Quarterly,  December 1990, 274-
298. . 
86.. Ik bezoch t Vicksbur g in augustu s 1992 toen  de campagn e voor het referendu m van 8 septembe r in voll e gang 
was.. In mijn analys e baseer ik mij op een intervie w met Lenor e Barkle y van het vicksbur g Conventio n & Visitor s Bu-
reau,, enkel e gesprekke n met inwoner s alsmed e op persverlage n en commentare n bij het referendu m in de Vicks-
burgburg  Evening  Post  en de Clarion-Ledger. 
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burgeroorlogg werd uitgevochten. Het National Military Park - aangeprezen als The nation's 
bestbest preserved Civil War Battlefield - trekt jaarlijks bijna een miljoen bezoekers. Toch profiteert 
Vicksburgg nauwelijks van deze bezoekers, die het park veelal op doorreis aandoen. Het park is 
nooitt gezien als toeristentrekker maar als een nationaal monument. De federale overheid be-
heertt het park en de leiding neemt het plaatselijke Convention & Visitors Bureau, een soort 
VW,, nauwelijks serieus. 

Lenoree Barkley is de drijvende kracht achter het Visitors Bureau. In 1976 begint zij in 
eenn aftandse caravan met de promotie van het toerisme naar Vicksburg. Op handgetekende 
kaartjess geeft zij voor toeristen aan waar ze de schaarse attracties kunnen vinden. Het ver-
baastt haar in 1992 nog steeds hoeveel moeite het heeft gekost om de bevolking en het stads-
bestuurr te overtuigen van de toeristische mogelijkheden van Vicksburg, terwijl de toekomst van 
dee stad toch niet anders dan in het toerisme kon worden gezien. In 1992, als ik Vicksburg be-
zoek,, is er volgens haar voldoende promotiemateriaal, heeft het Visitors Bureau een keurig 
kantoorr en is het aantal bezienswaardigheden uitgebreid tot rond de 40, waaronder een Sight 
SeeingSeeing Tour, een film over de geschiedenis van de stad, het gerestaureerde gerechtsgebouw, 
hett landgoed van Jefferson Davis, enkele gerestaureerde Antebellum landhuizen (van voor de 
burgeroorlog),, een poppen en speelgoed museum en de Biedenham Candy Company die in 
18944 voor het eerst ter wereld Coca Cola bottelde. De kunst is, volgens Barkley, om de toerist 
zoo lang mogelijk aan Vicksburg te binden. Een casino zou voor Vicksburg van onschatbare 
waardee kunnen zijn, daarvan is ze overtuigd. De conservatieve bevolking, middenin de Ameri-
kaansee bible belt, laat zich echter moeilijk overtuigen. In 1990 wijst een kleine meerderheid 
vann de bevolking van Warran County, de gemeente met Vicksburg als centrum, in een refe-
rendumm het voorstel om casino's toe te staan af. 

Inn september 1992 stemt Vicksburg voor de tweede maal over een voorstel om casi-
no'ss toe te laten. Dit gaat gepaard met felle publiciteitscampages. De stad is volgeplakt met 
pamfletten:: For Jobs, vote Yes Riverboat Gaming met steevast daarnaast een pamflet met / 
willwill vote NO Gambling (zie afbeelding 1.1). Help Establish Local Progress (HELP) noemen de 
voorstanderss onder leiding van plaatselijke ondernemers zich. Citizens for a Quality Commu-
nitynity (CQC) heten de tegenstanders, aangevoerd door dominees. De strijd verloopt heftig door 
hett geringe krachtsverschil tussen de voor en tegenstanders en door de lijnrechte tegenstel-
ling.. Dat komt doordat CQC de kwestie voorstelt als een moral issue terwijl HELP er alles aan 
doett om er een economie issue van te maken. HELP stelt een werkgelegenheid van 700 tot 
12000 directe banen in het vooruitzicht, verwacht een groei van het toerisme met 500.000 nieu-
wee toeristen die goed zouden zijn voor 36 miljoen dollar, en raamt de economische spin-off 
doorr investeringen en werkgelegenheid op 3500 banen en 82,5 miljoen dollar. HELP verwacht 
bovendienn meer geld voor het onderwijs, de openbare diensten en een revitalisering van het 
historischee waterfront. Zelfs verlaging van de belastingen acht HELP niet uitgesloten. 

Eénn voor één weerspreekt CQC deze argumenten voor de casino's. De economische 
rendementenn van casino's zullen veel lager zijn dan voorspeld, vooral door het snel groeiende 
casino-aanbodd in Mississippi en de onderlinge concurrentie. Het zal de stad geen geld opleve-
renn maar integendeel geld gaan kosten, door de vereiste infrastructuur en het politietoezicht. 
Morelee waarden zullen worden ondermijnd. De criminaliteit zal schrikbarend zijn. Gokversla-
vingg zal gezinnen te gronde richten. Slechts enkele casino-exploitanten zullen ten koste van de 
stadd hun zakken vullen, voorspelt CQC, dat vreest dat Vicksburg net als Atlantic City een stad 
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mett een goudkust wordt die zelf nauwelijks van het goktoerisme profiteert. 
Maarr niemand in Vicksburg kan weten wat de werkelijke effecten van een casino zullen 

zijn.. De stemmers in het referendum zijn in dit opzicht ware gokkers. Een nipte meerderheid 
vann 4 procent (650 stemmen) is ditmaal voor het casino. Vooral het winnen van 'zwarte stem-
men** geeft volgens commentatoren de doorslag. Blacks for Progress, opgericht met het oog op 
dee casinocampagne, steunt HELP. 

Dee gang van zaken rond de komst van het casino lijkt in Vicksburg meer democratisch 
tee zijn dan in Nijmegen. De bevolking is er in ieder geval rechtstreeks bij betrokken. Toch is er 
eenn overeenkomst die afbreuk doet aan deze constatering. Want in beide steden bestaat wei-
nigg inzicht in het casinowezen, waardoor de beslissing speculatief is. In Nijmegen neemt het 
gemeentebestuurr een nauwelijks gefundeerd besluit. In Vicksburg wint niet de groepering met 
dee beste argumenten maar die met de beste campagne het referendum. Dat in de Nijmeegse 
casinopoiitiek,, anders dan in Vicksburg, de sociale en economische gevolgen nauwelijks een 
roll spelen moet worden toegeschreven aan de nationale beperkingen op de casino-exploitatie 
inn Nederland. Het schaalniveau van de casinopoiitiek is het belangrijkste punt van verschil tus-
senn de beide steden. 

8.77 Verzelfstandigin g en inrichtin g 

Ditt hoofdstuk ging over de betekenis van casino's voor de stad. De analyse draaide daarbij om 
eenn specifieke fase in de verzelfstandiging van de verschijningsvorm: de planologische fase. 
Dezee fase volgt op die van de huisvesting van kansspelen en gaat vooraf aan die van de be-
heersingg van de casinomarkt. Bij de ruimtelijke inrichting is de reglementaire verdeling van 
gokgelegenhedenn tussen en binnen gemeenten aan de orde. De planologische fase vormt de 
ruimtelijkee weerslag van de vermaatschappelijking van kansspelen (zie hoofdstuk 5). In deze 
fasee worden speelgelegenheden afgestemd op de plaatselijke betekenis van, het belang van 
enn de behoefte aan kansspelen. Hierbij neemt de invloed van het casino op de stad toe. Deze 
invloedd komt naar voren in de verlevendiging, de verfraaiing en de verrijking van de stad. 
Naarmatee de verzelfstandiging voortschrijdt worden kansspelen minder afhankelijk van de om-
gevingg en gaan ze meer en meer dienen ter ondersteuning en verandering van de omgeving. 

Hett vormkenmerk van de ruimtelijke inrichting is de plaatsbepaling van specialistische 
gebouwenn voor kansspelen, in casu de casino's. In ruimte en tijd vindt een afstemming plaats 
tussenn het casino en de omgeving. Casino's gaan deel uitmaken van de planologie. De be-
trokkenheidd van de gemeentelijke overheid is derhalve groot. Voor de casinomarkt is de regio 
Nijmegenn van landelijke betekenis, zowel voor de opkomst van de illegale markt van Golden 
Tenn casino's, waarvan de juridisch (omstreden) status in 1983 in Berg en Dal met een politie-
onderzoekk wordt vastgesteld, als voor de vestiging van staatscasino's in een binnenstedelijk 
milieu. . 

Hett inhoudelijk kenmerk van de planologische fase is de externe legitimering bij de be-
antwoordingg van de vraag of en onder welke voorwaarden een casino toegelaten zal worden: 
dee betekenis van het casino voor het aanzien, de inrichting en de werkgelegenheid van de 
stad.. In het proces van ruimtelijke inrichting worden aan het casino zo nieuwe betekenissen 
toegekend.. De aanwezigheid van een spelersmarkt is op zichzelf nog een onvoldoende toela-
tingsgrond.. Maar de verzelfstandiging van het casino betekent al wel dat dit vermaak beleids-
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matigg kan worden ingezet voor andere doelen van de stad. Het gokken, dat overwegend als 
vermaakk wordt gezien en afgezonderd is in een gebouw, staat daarbij nauwelijks ter discussie 
-- voor de planologie vormt het casino min of meer een steriele 'zwarte doos'. 

Dee lotgevallen van de eerste, illegale casino's in Nijmegen en omstreken illustreren dat 
aann de planologische fase een fase voorafgaat waarin niet zozeer de plaatsing van casino's 
alswell de huisvesting van kansspelen problematisch is (een onderzoeker herkent deze pro* 
blemattekk al direct omdat het enige moeite kost om de speellocaties te achterhalen). Deze 
problematiekk is verwant aan het bingocircuit en kenmerkend voor de eerste fase in de verzelf-
standigingg van de verschijningsvorm. In die fase leiden de illegale Golden Ten casino's in Nij-
megen,, in de gemeente Groesbeek maar ook in het Golden Ten centrum Rosmalen, een on-
zekerr bestaan. Wel is het zo dat de Golden Ten casino's juridisch tot op zekere hoogte en tot 
opp een zeker moment worden gedoogd. En de gemeente kan de legitimiteit van deze casino's 
beïnvloedenn door het bestuurlijk beleid voor de horeca en door de wetshandhaving van de po-
litie.. Toch is de wettelijke bescherming van de Golden Ten casino's niet sterk en zijn ze ook 
maatschappelijkk in sommige gevallen omstreden. Het bestaan van deze casino's is afhankelijk 
vann meningen over casino's van het gemeentebestuur en van de politie, en van de prioriteiten 
inn de vervolging van het OM. Afhankelijk van de mate waarin justitie casino's vervolgt en de 
gemeentee casino's tolereert kan de beleidssituatie voor het Golden Ten variëren van be-
schermenn en ontmoedigen tot frustreren en bestrijden (zie figuur 8.3). De verschillen in de op-
zett tussen de casino's onderling, de verschillen in de beleidssituaties tussen gemeenten, en 
dee wisselingen in het succes en de overlevingskansen van een casino in de loop van de tijd, al 
dezee variaties zijn aanzienlijk. Om deel uit te kunnen maken van het planologisch proces 
moetenn casino's, kortom, een bepaald niveau van verzelfstandiging bereikt hebben. Zo'n casi-
noo moet in ieder geval legitiem en reglementair zijn. In hoeverre is een casino legaal en komt 
dezee voorziening in aanmerking voor de stedelijke planologie? Dat kan de gemeente wel pro-
berenn te beïnvloeden maar niet bepalen. Daarvoor is de stad afhankelijk van de staatspolitiek 
voorr casino's. Dat de vraag of casino's al dan niet toelaatbaar zijn op het niveau van de staat 
beantwoordd wordt, kan verklaren waarom het plaatselijk bestuur zich in de planologische fase 
nauwelijkss druk meer hoeft te maken om de kansspelideologie en zich kan concentreren op de 
functiess die een casino voor de stad kan hebben (zie figuur 1.3). 

Bijj de ruimtelijke inrichting worden in Nijmegen aan de casinomarkt drie maatschappe-
lijkee functies toegekend. Ten eerste betekent de komst van het staatscasino een unieke uit-
breidingg en verbetering van de plaatselijke horeca voorzieningen. Als een van de weinige ge-
meentenn in Nederland krijgt Nijmegen de beschikking over een legaal casino, ook al vormt dit 
bijj de legitimering van het casino door het stadsbestuur geen belangrijk argument. Met de ves-
tigingg van Holland Casino aan de Waal verandert de in tijd en ruimte onstabiele, gemêleerde 
enn verspreide illegale casinomarkt in een meer stabiele, uniforme en geconcentreerde legale 
markt.. De ruimtelijke inrichting van casino's brengt op deze manier een zuivering van de ste-
delijkee ruimte van illegale casino's met zich mee. Dit is wel een dubbelzinnig proces. Het is niet 
eenvoudigwegg zo dat het staatscasino de Golden Ten casino's in een gelijkwaardige concur-
rentiestrijdd verdringt. De komst van het staatscasino versterkt de bestuurlijke ontmoediging en 
strafrechtelijkee bestrijding van het Golden Ten in Nijmegen. De komst van het legale casino 
gaatt zo samen met de marginalisering van illegale casino's. 

Tenn tweede levert de vestiging van het staatscasino aan de Waalkade een belangrijke 
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bijdragee aan de simulatie van het middeleeuwse stadsgezicht, dat voor de identiteit van Nijme-
genn zo belangrijk gevonden wordt. Ter verantwoording van de casinovestiging in de buitenwe-
reldd ontleent het gemeentebestuur de belangrijkste argumenten aan het fraaie stadsgezicht en 
dee vernieuwing van de Waalkade. De architectuur van het casino krijgt een verzelfstandigde 
esthetischee functie. Dit wordt bewerkstelligd door de scheiding tussen de vorm en de inhoud 
vann het casino, een principe dat ook aan de spectaculaire stijlen van de casino's in Las Vegas 
tenn grondslag ligt. Terwijl de casino's in Las Vegas een stad nabootsen, zoekt het Nijmeegse 
casinoo aansluiting bij een (gesimuleerde) stad. Door de scheiding tussen vorm en inhoud kan 
hett exterieur van het casino aansluiten bij een traditioneel stadsgezicht terwijl het interieur, met 
enkelee abstracte verwijzingen naar Romeinse thema's, een universeel uiterlijk aan de kans-
spelenn geeft. Maar ook de verzelfstandiging van de architectuur is dubbelzinnig. Het casino is 
niett alleen bedoeld ter verfraaiing van de stad. De oriëntatie van de architectuur op de stad 
versterktt tegelijkertijd de afscherming van het gokken van de omgeving. 

Tenn derde ontleent het casino betekenis aan de werkgelegenheid in de stad. Het casi-
noo krijgt een verzelfstandigde economische betekenis: het casino heeft niet alleen een econo-
mischee functie, maar krijgt ook als functie om de stedelijke economie te stimuleren. Deze bete-
keniss van het casino voor de stad is eveneens dubbelzinnig. Want het economisch belang van 
hett casino schuilt niet alleen in de werkgelegenheid maar ook in de financiële meerwaarde van 
hett casino. Het casino genereert weliswaar een grote geldstroom maar scheidt de opbreng-
stenn uit kansspelen van de stedelijke economie af. Hoewel het casino plaatselijk vooral wordt 
verantwoordd onder verwijzing naar het belang voor de stedelijke economie is dit belang bij na-
derr inzien waarschijnlijk aanzienlijk kleiner dan veelal wordt aangenomen. Dat komt doordat 
eenn onevenredig groot deel van de baten naar de nationale staat gaan, terwijl de regionale be-
volkingg voor de opbrengsten zorgt (zie figuur 8.4). De stedelijke economie betaalt, aldus be-
schouwd,, een hoge prijs voor het casinovermaak en de vernieuwing van de waterkant. 

Dee specifieke verhouding tussen de stad en de staat bij de ruimtelijke inrichting van de 
casinomarktt in Nijmegen is naar voren gebracht in het contrast tussen de gemeenten Rosma-
lenn en Vicksburg. De nationale casinopolitiek bepaalt de gemeentelijke beleidsvrijheid voor ca-
sino's.. Rosmalen - een gemeente zonder kans op een staatscasino - gedoogt midden jaren 
tachtigg de Golden Ten casino's en streeft naar een legalisatie van het Golden Ten. De rijks-
overheidd en het OM bestrijden dit gedoogbeleid. Dat lost in Rosmalen overigens ook het pro-
bleemm van de ruimtelijke inrichting voor casino's op. Dit probleem ontstaat na het plaatselijke 
gedogenn van casino's. De beleidsvrijheid van Rosmalen blijkt in ieder geval zeer beperkt. In 
diee gemeente is uiteindelijk de huisvesting van kansspelen het grootste probleem. 

Inn tegenstelling tot Rosmalen impliceert begin jaren negentig de creatie van een vrije 
casinomarktt in de staat Mississippi een grote beleidsvrijheid voor de gemeente Vicksburg. 
Vicksburgg wordt volledig verantwoordelijk voor de vestiging van casino's. Voor de plaatselijke 
politiekk zijn derhalve de sociale en economische gevolgen van de casino-exploitatie uiterst re-
levant.. De ongebreidelde verspreiding van casino's leidt in de VS wel tot een roep om een be-
heersingg van deze markt van hogerhand. Onder meer met het oog hierop stelt de Amerikaan-
see regering in 1997 een commissie in - de National Gaming Impact Study Commission 
(NGISC)) - die de gevolgen van de groei van kansspelen voor de samenleving moet bestude-
ren.877 Dit beheersingsvraagstuk speelt in Nijmegen een ondergeschikte rol. Van een vrees 

87.. Zie International  Gaming  & Wagering  Business,  June 1997. 
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voorr gokverslaving door het casino is nauwelijks sprake en het economisch profijt van het ca-
sinoo wordt in Nijmegen vanzelfsprekend gevonden. De landelijke verdeling van casino's over 
Nederlandd kan verklaren waarom het Nijmeegse bestuur enerzijds (nog) geen concurrentie 
hoeftt te vrezen van legale casino's in omringende gemeenten, wat bijvoorbeeld in Vicksburg 
well het geval is. Anderzijds hoeft Nijmegen zich geen zorgen (meer) te maken over de legiti-
miteitt van casino's, wat in Rosmalen wel het geval is. 

Dee planologie van de casinomarkt geeft op deze manieren uitdrukking aan het span-
ningsveldd tussen de toelating van een casino in de stad en de bijdragen die een casino aan de 
stadd kan leveren. Daarbij wordt aangenomen, en dit is een 'garantie' van de staat, dat het ca-
sinoo de exploitatie van het gokken als een vermaak beheerst. 

Hiermeee is de inrichting van Nijmegen met een staatscasino besproken. Het staatscasino 
houdtt voor Nijmegen een zuivering van de casinomarkt, een verfraaiing van het aanzien en 
eenn versterking van de economie in. Dit zijn wel omstreden uitkomsten. Zo bestrijdt de stad 
hett illegale gokken, verhuldt de architectuur de kansspelen en verdwijnt een groot deel van de 
opbrengstenn uit de stad. Met de verzelfstandiging van de verschijningsvorm verandert het 
ruimtelijkk territorium van casino's, neemt de invloed op het stedelijk milieu toe maar neemt de 
invloedd van de stad op de casino's af. De verzelfstandiging van de verschijningsvorm brengt 
mett zich mee dat het casino hogere eisen aan de stad kan stellen (zie hoofdstuk 7). De ver-
zelfstandigingg betekent tegelijk dat het stadsbestuur minder invloed op de gang van zaken in 
hett casino heeft. Dat blijkt uit de geringe aandacht hiervoor bij de planologie en uit de veron-
derstellingg dat het casino de exploitatie van kansspelen beheerst. Deze beheersing van het 
vermaakk in het casino, een vanzelfsprekende voorwaarde van de stad aan het casino, is het 
onderwerpp van het volgende hoofdstuk. 




