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Hoofdstu kk 9 
HOLLANDD CASINO 

9.11 Inleidin g 

Hett oog van de videocamera zoomt, gelijk de ogen van gespannen spelers aan een rouletteta-
fel,, in op de ratelende kogel in de cilinder. De kogel stuitert in vakje nummer vijftien van de 
krans:: 'Quinze, noir, unpair et manque', roept de croupier ietwat onzeker... 

Alss de camera uitzoomt bevinden we ons niet in een casino maar in een opleidingslokaal van 
Hollandd Casino. De video Werken bij Holland Casino (1991) geeft voorlichting over de oplei-
dingg tot croupier en is bedoeld om medewerkers te werven.1 In de video geeft Holland Casino 
tegelijkertijdd een doordachte en geïdealiseerde visie op het bedrijf en op de eisen waar een 
medewerkerr aan moet voldoen. 

Dee overkoepelende boodschap van de video luidt dat de kijker zich niet moet vergis-
sen.. Het is kennelijk een veelvoorkomende misvatting dat in een casino gemakkelijk veel geld 
tee verdienen valt. Het is veeleisend en zwaar werk, dat sterk bepalend is voor de inrichting van 
jee bestaan. Het casino stelt hier, voor wie de juiste toewijding en capaciteiten heeft, wel alle 
steunn en een bijzondere baan met uitstekende arbeidsvoorwaarden tegenover. 

Inn de wervingsvideo stipt Holland Casino de vereiste vaardigheden als volgt aan: 

Vaakk kijkt men ontzettend op tegen dingen als talenkennis, rekenvaardkjhetd, concentratie-
vermogenn en ook de snelheid waarmee gewerkt moet worden aan tafel. Als je eenmaal door de 
selectieproceduree heen bent kunnen wij je die vaardigheden bijbrengen. Waar je dan nog op 
kuntt stranden? Op het gegeven dat je onder alle omstandigheden, en vaak onder een behoorlij-
kee druk, de juiste dingen in de juiste volgorde op de juiste manier moet doen, en er óók nog 
voorr moet zorgen dat je de perfecte gastvrouw of gastheer blijft, want daar draait het om in het 
casino. . 

Dienstbaarheidd is een kernhouding die de video herhaaldelijk benadrukt. Met vriendelijke 
hoofdknikjess etaleert het personeel voortdurend gastvrijheid: 'Goedenavond mevrouw, goe-
denavondd meneer1 (...) 'goedenavond, heeft u ook een legitimatie (...) 'goedenavond meneer 
(...)) prettige avond.' Het voornaamste doel is om de bezoekers 'een zo plezierig mogelijke 
middagg of avond te bezorgen'. Het plezier van de gasten dienen de medewerkers echter niet 
alss uitgangspunt van hun werk te nemen maar te zien als het resultaat van hun gezamenlijke 
inspanningg en harde werken: 

Eenn casino draait niet vanzelf. En het casino draait zeker niet vanzelf zo aangenaam en ont-
spannen.. Daar komt heel wat bij kijken... Daar komt een keiharde discipline bij kijken. Niet afla-
tendee concentratie. Perfecte samenwerking. Stressbestendigheid. Een vaste, vaardige hand. 
Eenn goed geheugen. En, gastvriendelijkhetd... Een neus voor problemen, ogen in je achter-

1.. Vfcfeo : 'Werken bij Hollan d Casino's ' (29-09-1991). 



364 4 HOLLANDD CASINO 

hoofd,, gevoel voor diplomatie, betrouwbaarheid, gevoel voor getallen, cijfers en techniek, en 
weerr gastvriendelijkheid... Want een casino draait om geld, en dan is er nogal wat voor nodig 
omm de sfeer gezellig en ontspannen te houden. 

Doorr te benadrukken dat het vak van croupier niet moet worden onderschat en een bepaalde 
houdingg en een intensieve opleiding van een halfjaar vereist, benadrukt Holland Casino impli-
ciett het onderscheid tussen 'arbeid' en 'beroep' dat de socioloog Albert Mok in Dienen als be-
roeproep (1962) met name voor de "kelner" omschrijft.2 Het beroep of de 'professie' bestaat ook 
zonderr dienstverband. Mok onderscheidt aan het beroep een binnen en een buitenkant. De 
binnenkantt bestaat uit de vereiste vaardigheden, houdingen en karakteristieke werksituaties. 
Dee buitenkant omvat de maatschappelijke positie die het beroep aan de beoefenaren ver-
schaft.. Beroepsbeoefenaren streven naar legitimiteit en maatschappelijk aanzien, zijn georga-
niseerdd en streven een zekere exclusiviteit na ten opzichte van buitenstaanders en 'beunha-
zen'.33 Het beroep van croupier bij Holland Casino beantwoordt aan al deze kenmerken. Hol-
landd Casino selecteert streng, verzorgt zelf de opleiding, is de enige legale werkgever en mo-
nopoliseertt op deze manieren dus het beroep van croupier in Nederland. Holland Casino er-
kentt geen andere opleiding, en wie bijvoorbeeld het vak in het Golden Ten circuit heeft geleerd 
komtt niet in aanmerking voor een opleiding of baan bij Holland Casino, niet zozeer omdat het 
Goldenn Ten spel anders is alswel omdat de selectie, mentaliteit en omgangsvormen in die ge-
legenhedenn anders en minder streng zijn. 

Inn dit hoofdstuk verschuift het perspectief van de betekenis van het casino voor de stad naar 
dee betekenis van het casino voor de kansspelen. In ruimtelijk opzicht kunnen we ons het casi-
noo voorstellen als een schil tussen de openbare ruimte van de stad aan de ene en de private 
speelruimtee aan de andere kant. Het casino vormt de directe organisatorische context voor 
kansspelenn en schermt deze spelen min of meer van de stedelijke omgeving af. De stringente 
organisatiee van het vermaak ondersteunt van binnenuit de externe afscheiding van kansspelen 
doorr het gebouw. In deze organisatie van het vermaak schuilt, met het oog op de afstemming 
vann dit vermaak op de Waalkade en de Benedenstad, de belangrijkste interne voorwaarde die 
aann het casino wordt gesteld. De beheersing van het gokken is daarmee ook de belangrijkste 
voorwaardee die aan de verschijningsvorm van het legale casino in Nijmegen wordt gesteld. 
Zoalss eerder de creatie van een aantrekkelijke omgeving naar voren is gebracht als de voor-
naamstee externe voorwaarde voor de vestiging van het Waalkadecasino (zie hoofdstuk 7), zal 
ikk in dit hoofdstuk de organisatie van het vermaak binnen dit casino analyseren als de voor-

2.. A.L. Mok, Dienen  als  beroep.  Een sociologische  analyse  van de dienstverlening,  in  het  bijzonder  met  betrekking 
tottot  het  horecabedrijf,  Stenfer t Kroese , Lekten , 1962. 
3.. Zie voor een meer algemen e 'beroepensociologie' : AL . Mok, Beroepen  in  actie.  Bijdrage  tot  een beroepensocio-
logie,logie,  Boom , Meppel , 1973. Een bekend e algemen e studi e en analys e van het beroepsvormingsproce s is ook die 
vann Wilensk y (1964). Hij onderzoch t professionalisering , alsmed e de omstandighede n die dit proce s bevordere n dan 
well  belemmeren , voor een achttienta l beroepen . Wilensk y onderscheid t de volgend e stadi a of kenmerke n van be-
roepsvorming ::  1) full-time  activiteit , 2) trainin g of scholing , 3) beroepsvereniging , 4) juridisch e inkadering , S) beroeps -
ethiek .. Tot de (on)mogelijkheidsvoorwaarde n van beroepsvormin g reken t Wilensk y de organisatorisch e contex t van 
hett  beroep , de vereiste n van dienstverlening , en de mate van exclusivitei t van de kennis . Het gaat mij hier niet zo-
zeerr  om een omschrijvin g van het beroep van de croupie r a.d. v. zulke kenmerken , als wel om de manie r waarop zul-
kee kenmerke n worde n ingeze t bij de definiërin g en monopoliserin g van dit beroep . 
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naamstee interne voorwaarde voor de opname van het casino in de planologie. De aandacht 
gaatt daarbij uit naar de constructie van het schaalniveau van de interacties, dit aan de hand 
vann het spelvertoop en de inrichting van het gebouw (zie figuur 1.3). De organisatie van kans-
spelenn binnen het casino levert een gewichtig argument op bij de legitimering van casino's, 
omdatt overlast en schade afbreuk kunnen doen aan de legitimiteit van het casino. Maar welk 
spell organiseert het casino precies? 

Dee beroepsmatige organisatie is enerzijds gericht op het 'bankspei', het spel waarbij de 
organisatorenn de speelbank beheren en het spel in ruil voor een iets grotere winkans dan de 
spelerss aanbieden (zie figuur 1.2). Daarbij moeten zij een gedeelte van de opbrengst als be-
lastingg afdragen aan de regelgever en toezichthouder. Binnen het gebouw geeft Holland Casi-
noo zo op een bedrijfsmatige en vakkundige manier gelegenheid om kansspelen te beoefenen. 
Mett dit professionalisme onderscheidt het Waalkadecasino zich van de eerdere illegale en 
Goldenn Ten casino's in Nijmegen en omstreken. De spelorganisatie is anderzijds, voor het pu-
bliek,, gericht op het 'plezierspel', het spel dat de spelers spelen en waarbij zij het spel minder 
zienn als een mogelijkheid tot verrijking en meer waarderen als een vorm van vermaak. Hier-
voorr betalen zij met een iets kleinere winkans dan de speelbank. Het casino dringt zo het 'pro-
fijtspel'' terug, door dit aan de kant van de organisatoren af te scheiden van het bankspei en 
doorr dit aan de kant van de spelers af te scheiden van het plezierspel. Voor zover de spelor-
ganisatiee er in slaagt om deze onderscheidingen door te voeren kunnen we spreken van een 
beheersingg van het gokken als een commercieel vermaak. Op welke manieren en in hoeverre 
beheerstt Holland Casino de kansspelen? Om deze vraag te beantwoorden analyseer ik in het 
eerstee gedeelte van dit hoofdstuk het beroep van de croupier en in het tweede gedeelte, vanaf 
paragraaff 9.4, de disciplinering van het speelgedrag in het casino. 

9.22 Professionalism e 

9.2.19.2.1 De croupier 
Inn oktober 1992 volg ik een week lang de werkzaamheden in Holland Casino Nijmegen, voer ik 
informelee gesprekken en bespreek ik met enkele in leeftijd en functie uiteenlopende croupiers 
hunn ervaringen met dit beroep nader.4 

Hollandd Casino weet, en de croupiers bevestigen dit in de gesprekken, dat van het be-
roepp van croupier een overheersende invloed uitgaat op de sociale identiteit en de inrichting 
vann het bestaan der croupiers. Het is een tamelijk onbekend en uitzonderlijk beroep. Croupiers 
merkenn dit aan hun sociale omgeving. Het beroep is omgeven met vooroordelen en negatieve 
associaties.. Hoewel lang niet iedereen het afkeurt kan een croupier snel in een situatie te-
rechtkomenn waarin hij of zij zich voor het beroep moet verantwoorden. 'Mijn familie dacht dat ik 
inn de onderwereld terechtgekomen was', zegt een beginnend croupier in alle ernst: 

Mijnn opa en oma en de ouders van mijn vriend dachten dat ook (...) Er zijn ook mensen die er 

4.. Ik volg de werkzaamhede n in het casin o in de week van maandag 12 oktobe r 1992 tot en met zondag 18 oktober . 
Dee interview s met croupier s zijn met toestemmin g van Hollan d Casino afgenomen . Het ging om drie mannelijk e en 
eenn vrouwelijk e croupier . Hun leeftijde n waren 22, 23, 41 en 42 jaar. Hun functies : tafelchef , sous-chef , een begin -
nendd croupie r en een meerspeteroupier . 
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nikss van snappen. Die denken dat wij vals spelen. Iemand heeft gezegd 'je bent gek, je helpt 
anderee mensen aan de gokverslaving'. Zij werd daar echt kwaad over... Daar reageer ik ge-
woonn niet meer op.5 

Hierr staat tegenover dat het beroep ook nieuwsgierigheid en aanzien met zich mee kan bren-
gen.. Bij familiebezoek en op feestjes moeten croupiers soms tot vervelens toe over hun werk 
vertellen.. Een ervaren croupier zegt: 

Mijnn omgeving reageerde positief. Er was niemand die het als werk voor de duivel beschouwde. 
Daarr moetje rekening mee houden. Toen ik in een Limburgs dorpje ging wonen heb ik toch wel 
voorzichtigg geïnformeerd hoe men tegenover een casino stond. (...) Het is ook een beroep met 
tochh wel een zekere status. Men vraagt door over het casino. Het geeft glamour, status en 
avontuur.. Dat leidt men af uit films. Dan moet je weleens duidelijk maken dat het een gewoon 
beroepp is.6 

Maarr het blijft volgens nog een andere croupier vaak 'toch moeilijk om mensen te overtuigen 
datt het een degelijk en fatsoenlijk bedrijf is'. Om de onbekendheid en de misverstanden rond 
hett beroep te pareren biedt Holland Casino de gelegenheid om naaste familie en vrienden op 
eenn 'ouderdag' met het bedrijf kennis te laten maken. 

Hett beroep van croupier is zeer bepalend voor de inrichting van het dagelijks leven. 
Datt komt doordat de werktijden en onregelmatige diensten afwijken van de dominante maat-
schappelijkee tijdsordening. Croupiers werken vaak in de avonduren, 's nachts, in het weekein-
dee en op feestdagen. Holland Casino is zeven dagen per week geopend van twee uur 's-
middagss tot drie uur 's-nachts; alleen op 31 december en op 4 mei zijn de casino's gesloten. 
Croupierss werken op tijdstippen waarop veel mensen vrij zijn van hun werk, en waarin door-
gaanss sociale activiteiten in de sfeer van visites, verjaardagen, trouwpartijen, uitgaan of sport 
plaatsvinden.. Ook de tijdstippen van veel voorzieningen in de detailhandel, de horeca en eve-
nementenn sluiten lang niet altijd aan bij de vrijetijd van croupiers. Hoe collectiever de activiteit 
hoee moeilijker het voor croupiers veelal is om eraan deel te nemen. Dit betekent dat zij hun ac-
tiviteitenn buiten het casino zorgvuldig moeten plannen. Een oudere croupier betreurt het dat 
contactenn met vrienden en kennissen van buiten het casino 'bijna nooit meer spontaan zijn'. 
Eenn jongere croupier die voor zijn baan in het casino moest verhuizen vindt het 'heel moeilijk 
omm buiten het casino sociale contacten te krijgen'. 

Ditt zijn allemaal redenen waarom Holland Casino voor veel croupiers niet alleen van 
grotee betekenis is voor hun baan maar ook voor hun vermaak en sociale bestaan. Volgens de 
personeelsfunctionariss van Holland Casino Nijmegen bestaat er voor veel medewerkers een 
overlapp tussen de werksfeer en de privesfeer. Veel medewerkers nemen bijvoorbeeldd deel aan 
activiteitenn van de Sport en Spelverening van Holland Casino. Afgaande op het prikbord in de 
kantinee variëren de activiteiten van sportwedstrijden en feesten tot uiteenlopende cursussen, 
toertochtenn en motorrijlessen. Croupiers vinden al snel vrienden en kennissen onder de me-
dewerkerss van het bedrijf. Regelmatig ontstaan intieme relaties tussen medewerkers onder-
ling.. Een oudere croupier merkt op dat je snel in een 'klein kringetje' leeft en dat 'als je eens 
ergenss ander komt weinig gespreksstof meer hebt'. Een jongere croupier die na het werk af en 

5.. Interview,  croupie r 22 jaar, oktobe r 1992. 
6.. Interview,  croupie r 42 jaar, oktobe r 1992. 
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toee naar een nachtcafé gaat praat daar 'eigenlijk alleen maar met collega's'. De afhankelijkheid 
vann veel croupiers van Holland Casino wordt nog versterkt doordat het verloop zeer klein is. 
Aann de ene kant zien croupiers weinig aanleiding om ander werk te zoeken, omdat de ar-
beidsvoorwaardenn van Holland Casino beter zijn dan die van andere beroepen met een verge-
lijkbaarr opleidingsniveau. Aan de andere kant zijn de mogelijkheden om elders een baan te 
vindenn gering, omdat de vaardigheden van een croupier zeer specifiek zijn. Holland Casino is 
inn Nederland bovendien de enige werkgever. Voor een croupier is een carrière eigenlijk alleen 
binnenn Holland Casino mogelijk. Het zou kunnen zijn dat de ongewenste intimiteiten en intimi-
datiess door leidinggevenden van het Amsterdamse casino, die in 1996 in een hierop gericht 
onderzoekk in opdracht van de centrale directie worden vastgesteld, in de hand zijn gewerkt 
doorr de grote afhankelijkheid van de croupiers van Holland Casino. 

9.2.29.2.2 Het werk 
Hett werk van de croupier is opgebouwd uit een geheel van symbolen, normen en gedragingen 
enn vereist in het dagelijks leven een grote 'omschakeling'. Menigeen spreekt van een totale 
gedaanteverwisseling.. Deze omschakeling wordt ruimtelijk ondersteund en verloopt stapsge-
wijs.. De personeelsruimten, met name de kleedruimte en de kantine, vormen een overgangs-
zonee tussen het privéleven en het werk van de croupier. Hier bereiden zij zich voor op de uit-
oefeningg van hun taak en kunnen zij in de pauzes en na afloop van het werk weer tot zichzelf 
komen.. In een terminologie van Goffman zijn de personeelsruimten te begrijpen als een back 
stagestage bij de front stage van de speelzaal, die zich voor de croupiers in veel opzichten laat ver-
gelijkenn met een toneel.7 Velen van hen vergelijken het werk daadwerkelijk met het optreden 
vann een acteur. 

Omm te beginnen kent het beroep uiterlijke voorschriften. Het uniform van de croupier is 
eenn smoking van Holland Casino. De zaalchef, die de leiding over de speelzaal heeft en te-
venss optreedt als gastheer voor de bezoekers, draagt een sjiek kostuum. De croupiers dienen 
err keurig verzorgd uit te zien, en altijd een vriendelijke glimlach paraat te hebben. In de speel-
zalenn zijn de handelingen, de lichaamshoudingen, de gezichtsuitdrukkingen en het stemge-
bruikk tot in details voorgeschreven. Het werk van croupiers is sterk geritualiseerd. Het openen 
vann een speeltafel verloopt via een vast ritueel, waarin de croupiers de dotatiekoffer met jetons 
naarr de tafel dragen en de inhoud tellen en opstellen. Na ieder fysiek contact met jetons maakt 
dee croupier met de handen een voor iedereen zichtbaar wasgebaar, opdat duidelijk is dat de 
croupierr niets achterhoudt; dat wordtt trouwens ook bemoeilijkt doordat de mouwen en de zak-
kenn van het smoking dichtgenaaid zijn. Op alle mogelijke spelsituaties is eindeloos geoefend. 
Gedurendee het spel mogen de croupiers nauwelijks afwijken van de voorgeschreven handelin-
genn en omgangsvormen. Bij het Frans Roulette mag de croupier de jetons alleen met het ra-
teauxx behandelen en niet met de hand verplaatsen. Exact voorgeschreven zijn bijvoorbeeld 
ookk de beweging van de cilinder en het werpen van de kogel. De croupier werpt de kogel van-
aff de plaats waar deze voor het laatst op een nummer gevallen is, tegen de draairichting van 
dee cilinder in; de kogel moet minimaal zeven omwentelingen maken en drie omwentelingen 

7.. E. Goffman, De dramaturgie van het dagelijks leven. Schijn en werkelijkheid in sociale interacties, Bijleveld, 

Utrecht,, 1980 [1959]. 
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voordatt deze valt roept de croupier 'niet meer plaatsen'. De croupiers concentreren zich op 
hunn werk en praten niet of nauwelijks met elkaar of met de gasten. Belevenissen wisselen zij 
onderlingg in de pauzes en in de kantine uit. 

Dee croupiers voeren de spelhandelingen ogenschijnlijk moeiteloos, vrijwel automatisch 
enn feilloos uit. Om dit te waarborgen voorziet de arbeidsorganisatie in een stringent en hiërar-
chischh toezicht. Bij het roulette oefent de tafelchef voortduren een direct toezicht op het werk 
vann de croupiers uit. Dit lijkt een eenvoudige taak, een indruk die wordt versterkt door de on-
deruitgezaktee en nonchalante lichaamshouding van de tafelchef, die op zijn 'troon' uittorent 
bovenn de speeltafel. De moeilijkheid van zijn taak schuilt erin om, ook als het druk is, voortdu-
rendd precies te weten wat de croupiers en spelers doen: 

Diee man zit daar zijn middagdutje te doen, zeggen sommigen. Maar aan de tafel speelt zich 
ontzettendd veel af. Je hebt de verantwoordelijkheid voor 2,5 tot 3,5 ton aan jetons. Je moet zor-
genn dat er goed uitbetaald wordt, dat er geen fraude gepleegd wordt of vreemde dingen gebeu-
ren.. Je volgt de spelers. Je moet voorkomen dat er een 'discussie' ontstaat, zo noemen wij dat. 
Ikk behoor te weten, of ik moet samen met de croupiers een reconstructie kunnen maken, om 
achteraff vast te stellen wie wat waar ingezet heeft (...). Je volgt ook de croupiers. Het werk is 
weliswaarr sterk routinematig, maar een foutje in de routine en het loopt uit de hand. Je moet 
alertt blijven en weten waar er problemen kunnen ontstaan (...) Als een soort regisseur in de TV-
studioo ben je bezig met de details terwijl je tegelijkertijd het totale beeld moet blijven zien. Daar 
moetjee ervaring voor hebben.8 

Bijj onreglementaire spelhandelingen maken de croupiers een scherp onderscheid tussen Vals 
spel'' en de 'vergissingen' die bij het roulette ook regelmatig voorkomen. Onervaren spelers 
blijkenn bij het Frans roulette bijvoorbeeld vaak niet meer precies te weten op welke nummers 
enn combinaties ze ingezet hebben. 'Je hebt snel genoeg in de gaten of een gast je belazert of 
wanneerr het onwetendheid is', zegt een croupier: 

Vaakk weet je na enige tijd ook precies wat je aan een gast hebt. Je weet 'die jongen is een lin-
kerd,, als hij bijvoorbeeld iets afgeeft of op het laatste moment bijzet'. Dan moet je heel goed 
luisteren.. Geeft hij bijvoorbeeld als opdracht '29 buren' dan kan het ook '9 buren' en '20 buren' 
zijn.. Zoiets overkomt je maar één keer (...) Zijn er met een bepaalde gast vaker meningsver-
schillenn dan wordt het nagekeken op de camera en vertelt de zaalchef zo iemand eens goed de 
waarheid.9 9 

Inn geval van onduidelijkheden voert de tafelchef overleg met de zaalchef die, in een 'discussie' 
overr de inzet of de uitbetaling, kan besluiten om de videoregistratie van het spel te raadplegen. 
Enkelee malen per week komt dit voor. De videobewaking dient dus niet alleen om fraude tegen 
tee gaan maar is ook ter ondersteuning van het geheugen der croupiers. Toen er in de casino's 
nogg geen videocamera's waren, waren de croupiers in geval van twijfel nog geheel afhankelijk 
vann de 'instructies' van de tafelchef en de zaalchef. De zekerheid van de beslissingen neemt 
doorr de videoregistratie toe en de nauwkeurigheid van het werk wordt erdoor vergroot. Een 
soortgelijkee perfectionering van het 'productieproces', door een technische controle-

8.. Interview tafelchef, oktober 1992. 
9.. Interview, croupier, oktober 1992. 
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mogelijkheidd op de achtergrond, introduceert Holland Casino in de jaren negentig ook bij het 
tellenn van de geldstroom aan de speeltafels. Tafelchefs en toezichthouders tellen met een 
elektronischee telmachine het geld dat vervolgens door een gleuf in de 'bunker* van de speel-
tafell verdwijnt. Deze soft count met het zogeheten Speltechnisch Informatie Systeem (SIS) 
wordtt de volgende dag vergeleken met de hard count in de telkamer. Bij de speelautomaten 
houdtt een volautomatisch DataCommunicatie-systeem (DaCom) de gehele muntenstroom 
nauwkeurigg bij. Afwijkingen tussen een verwachte en een werkelijke opbrengst vallen zo direct 
op.. Het principe van een ondersteunende controle op de achtergrond voert Holland Casino 
ookk in voor de 'kwaliteit van de dienstverlening'. Dit is niet zozeer gericht op het spel en het 
geldd alswel op de omgang met de gasten. Hiervoor wordt een zogeheten 'ServQual' onder-
zoekk opgezet, voor het eerst in 1993 in Holland Casino Nijmegen. 

Croupierss voeren hun taak zo uit in een strak keurslijf van rolvoorschiften en een 
nauwlettendd toezicht op de uitvoering hiervan. Ze zijn ook sterk gebonden aan plekken en tijd-
stippen.. Gedurende een dienst aan een speeltafel, die voor de zittende taken bij het Frans 
roulettee precies een uur en voor de staande taken bij het blackjack en het Amerikaans roulette 
preciess drie kwartier duurt, kunnen zij zich slechts in uitzonderlijke gevallen terugtrekken. De 
aflossingenn aan de speeltafels verlopen op de minuut nauwkeurig. Door het groepswerk aan 
dee tafels waar meerdere croupiers tegelijk werken en door de regelmatige aflossingen, en ei-
genlijkk door het gehele dienstrooster, zijn de croupiers sterk afhankelijk van elkaar en moeten 
zijj voor hun werk bijna blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. Te laat komen of ziek melden, 
omdatt je bijvoorbeeld voor een privégelegenheid geen vrijaf kunt krijgen, is niet alleen nadelig 
voorr Holland Casino maar betekent een aanslag op dit vertrouwen. Een collega moet jou dan 
onverwachtt vervangen. 

Tenn opzichte van de spelers bewaren de croupiers bewust een zekere afstand. Buiten 
hett casino zal een croupier een gast niet aanspreken. Omgekeerd zal een croupier zich binnen 
hett casino, om de schijn van een eventuele bevoordeling tegen te gaan, gedragen alsof deze 
eenn bekende van buiten het casino niet (her)kent. Croupiers concentreren zich op het spel, en 
hett contact met spelers verloopt vrijwel uitsluitend via het spel. De spelposities van de speler 
enn de croupier zijn bij Holland Casino vergaand verzelfstandigd. Met rechtstreekse interacties 
tussenn croupiers en spelers is Holland Casino zeer terughoudend, al is dit niet geheel uitge-
sloten. . 

Naa een tijd wordt het steeds leuker omdat je het spel beter onder controle krijgt. Je teert ook de 
gastenn een beetje kennen en je wordt wat vrijer aan tafel. In het begin houden ze je heel strak. 
Voorall op de cursus, dan mag je tussendoor niet een grapje maken. Maar in de praktijk wordt er 
heuss wel eens een grapje gemaakt. Dat leer je dus niet op de cursus, dat kun je ook niet leren. 
Hett komt op gevoel aan. Je moet ook niet meteen zo vrij doen. Want je kent die mensen niet en 
jee weet niet hoe ze zullen reageren. Als iemand duizenden guldens verloren heeft dan kun je 
tegenn hem geen grapje maken.10 

Hollandd Casino streeft zelfs naar een zekere 'informalisering' van de omgangsvormen tussen 
croupierss en spelers. Dit hangt samen met het streven naar een verbreding van het publiek en 
sluitt onder meer aan bij de versoepeling van de kledingvoorschriften. 

10.. Interview,  croupie r 22 jaar , oktobe r 1992. 
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Opp zaterdagavond op de blackjack vindt ik het leukst. Dan loopt het storm. Met publiek dat dan 
komtt weet er niet zoveel vanaf en dan kun je het gezellig maken. Die mensen bekijken je ook 
echtt als een croupier. Een gast die hier vaak komt ziet je gewoon als iemand die je geld afhan-
digg maakt. (...) De mensen die op vrijdag- of zaterdagavond komen, kijken echt watje allemaal 
kunt,, hoe je gooit, hoe je trekt, hoe snel dat gaat. Die hoor je daar met elkaar over fluisteren. Dat 
iss gewoon leuk. Dan maak je er ook een beetje een showtje van.11 

Dee popularisering is een belangrijk aandachtspunt bij de vormgeving van de bedrijfsstijl. Bin-
nenn Holland Casino lopen de meningen uiteen over de te trekken grenzen. Omdat het gepaste 
gedragg afhankelijk wordt van de situatie, het inzicht en de opvattingen van de medewerkers 
moetenn zij de afwegingen voortdurend zelf maken. Sommige croupiers geven de voorkeur aan 
meerr 'rust' in de speelzalen en een meer zakelijke verhouding met de gasten. Zij stellen zich 
tegenoverr het publiek minder soepel op. 

155 jaar geleden was een colbert met stropdas verplicht. Met een coltrui kwam je toen niet bin-
nen.. Dat geeft 'een bepaald iets' aan het casino. (...) Het 'air1 van een casino wordt niet alleen 
bepaaldd door het tapijt en het smoking van de croupier maar ook door hoe de gasten zich ge-
dragenn en hoe zij eruit zien. In de Duitse casino's [waar de kledingvoorschriften strenger zijn 
(SK)],, daar heerst veel meer een bepaalde 'rust'. Door de kledingvoorschriften maak je een se-
lectiee van het publiek.12 

Err bestaat één uitzondering op de regel dat de croupiers, hoe flexibel zij hierin ook mogen zijn, 
steedss afstand tot de spelers moeten bewaren: de fooienpot, in casinotermen 'de tronc'. 

9.2.39.2.3 De tronc 
Dee tronc heeft in meerdere opzichten een archaïsche uitzonderingspositie. Dit gebruik doet 
zowell afbreuk aan de verzelfstandiging van de onderneming als aan de verzelfstandiging van 
dee croupier. Het salaris van het 'speltechnisch personeel' wordt berekend aan de hand van 
zogehetenn 'troncpunten'. Het salaris is daardoor niet alleen afhankelijk van de onderhandelin-
genn met de werkgever maar ook van de fooien van het publiek. In zekere zin hebben de crou-
pierss binnen het bedrijf zo hun eigen onderneming. Dit betekent voor de croupiers onzekerheid 
overr het salaris. Maar in de praktijk levert dit geen risico op, omdat Holland Casino hen een 
vastt hoog basissalaris garandeert. De tronc zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat het salaris 
nogg hoger wordt. Bij de berekening van kansspelbelasting hoeft de tronc bovendien niet bij de 
spelopbrengstt van het casino opgeteld te worden. De rituele fooi houdt een dubbele beloning 
voorr de croupiers in, wier salaris immers ook uit de winst van de speelbank betaald wordt. 
Omdatt hun salaris gedeeltelijk afhankelijk is van de fooien van het publiek boeten de croupiers 
inn aan onafhankelijkheid ten opzichte van de spelers. 

Dee tronc stamt uit de begintijd van het roulette, toen croupiers nagenoeg volledig van 
dee vrijgevigheid van de spelers afhankelijk waren. Dit gebruik is hecht verweven met de Euro-
pesee roulettecultuur. Merci pour les employés is net zo'n rituele spreuk aan de speeltafels als 
FaitesFaites vos jeux en Rien ne va plus. Bij een door mij gevolgde uitleg van het spel aan een 

11.. Interview, croupier, oktober 1992. 
12.. Interview, croupier 41 jaar, oktober 1992. 
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groepjee nieuwe bezoekers in Holland Casino Nijmegen gaat de croupier uitgebreid in op het 
belangg van de tronc, 'want hieruit wordt het salaris van de croupier betaald' (hij suggereert dat 
ditt de enige bron voor het salaris is). Hierover vertelt hij verder dat de fooi bij de etiquette van 
hett roulette hoort en dat het dus eigenlijk niet netjes is om geen fooi te geven. Bij de uitbetaling 
houdtt de croupier vaak al rekening met de tip, bij de uitkering op een cheval bijvoorbeeld door 
all vast twee 'halve stukjes' bovenop het stapeltje te leggen, ledere croupier kent de handig-
heidjess om spelers min of meer subtiel op de gewoonte te wijzen om in ieder geval van de 
winstt op een enkelvoudig nummer, een zogeheten plein, eenmaal de inzet 'voor het personeel' 
tee bestemmen. Over de praktijk van de tronc vertelt een croupier 

Inn het openbaar zegt het bedrijf van 'u hoeft geen fooi te geven', maar zo werkt het in de praktijk 
natuurlijkk niet. Als je een gast aan tafel hebt die slecht tipt dan probeer je die een beetje 'op te 
leiden'.. Je schuift het stapeltje naar hem toe en je legt heel duidelijk uit hoeveel stukjes het pre-
ciess zijn. Maar als hij echt niet wil dan doe je soms andere dingen. Je betaalt hem bijvoorbeeld 
pass op het allerlaatst uit. En als een andere gast een fooi geeft dan wijs je daarmee naar die 
meneer,, dat je hem laat merken hoe het hoort. Of dat je een grote uitbetaling naar hem toe-
schuiftt en dan het stapeltje vlak voor zijn neus omduwt... De een is daar harder in dan de ander. 
Ikk doe het niet zo dat iemand met een rood hoofd aan tafel staat, maar dat gebeurt wel eens. 
Achteraff lachen we daar dan om in de kantine... Zulke dingen doe je ook omdat jij je tegenover 
collega'ss waar moet maken. Het is ook een beetje een sport.13 

Croupierss denken hier verschillend over 

Omm een fooi vragen wordt je op de eerste dag van de cursus al bijgebracht. Maar je mag er niet 
letterlijkk om vragen. Dus je herhaalt dan bijvoorbeeld de uitbetaling: 'alstublieft 35 stukjes'. Daar 
hebb ik wel eens moeite mee. Sommige mensen weten echt niet dat dat zo hoort en dan zit ik te 
zeurenn van 'alstublieft...' omdat het van hogerhand moet. (...) Bij mensen die heel vaak komen 
hebb ik er ook problemen mee (...) Dan heb ik zoiets van 'die mensen weten wel dat ze fooi 
moetenn geven, dan hoef ik dat niet meer te vragen als ze het een keer niet doen omdat ze in de 
minn staan'. Soms doe ik het gewoon niet. Dan kan de toezichthouder hoog of laag springen.14 

Inn de week dat ik in het casino observeer maak ik een incident mee dat de vanzelfsprekend-
heidd van de tronc op de werkvloer van het casino onderstreept. Een speler spreekt geëmotio-
neerdd de toezichthoudster van een tafel voor Amerikaans Roulette aan. Deze speler noemt het 
niett terecht dat Holland Casino van de spelers een fooi verwacht. Bij andere gokgelegenheden 
iss dat immers ook niet zo. Hij zegt onder meer dat als je bij de Golden Tens veel verliest dat je 
dann zelfs 10 procent van je inzet terug krijgt - een zogeheten 'katje' - en dat je daar ook gratis 
consumptiess krijgt. De speler windt zich op en als hij zich na enige tijd aan de bar vervoegt 
spreektt de zaalchef hem aan. De zaalchef legt uit dat het voor 'andere casino's geen kunst is 
omm iets weg te geven aangezien die bij het spel minder uitbetalen dan Holland Casino'. De 
spelerr blijft verongelijkt. Even later in de kantine vertelt de toezichthoudster mij dat de 'lastige 
gasff de dag ervoor op de Holland Casino Dag (die verderop nog ter sprake komt) is geweest 
enn toen al ruzie over de tronc maakte. Hij reageerde op geen enkele manier op subtiele aan-

13.. Interview,  croupie r 23 jaar, oktobe r 1992. 
14.. Interview,  croupie r 22 jaar, oktobe r 1992. 



372 2 HOLLANDD CASINO 

wijzingenn om een fooi te geven, en de toezichthoudster sprak hem hierop aan. Zij vroeg of de 
'service'' wellicht te wensen overliet en of 'meneer wel op de hoogte is van de gewoonte om bij 
winstt een stukje aan het personeel te geven'. Daarop ontstond een heftige discussie met de 
zaalchef,, maar toen al bleek deze gast nauwelijks voor rede vatbaar te zijn. Vandaag komt hij 
duss op de kwestie terug en zegt onder meer vanwege de ruzie over de tronc nauwelijks gesla-
penn te hebben. 

Dee troncopbrengst is aanzienlijk en bedraagt over 1995 landelijk 91,4 miljoen gulden ofwel 17 
procentt van de netto baten van Holland Casino.15 De verdeling van de fooienpot is binnen de 
ondernemingg een heet hangijzer dat aanleiding geeft tot gespannen verhoudingen. De tronc 
maaktt de hoge salarissen van het 'speltechnisch personeel' mogelijk - een ervaren croupier 
verdientt al snel 90 duizend gulden per jaar. De salariëring en daarmee de tronc vormt een 
tastbaarr en gevoelig punt van verschil tussen het speltechnisch en het niet-speltechnisch per-
soneel,, zoals de medewerkers op de administratie, voor de beveiliging, in de bar en in het 
restaurantt en ook in de automatenhal. Door het verschil in werkzaamheden, arbeidscultuur en 
arbeidsvoorwaardenn bestaat binnen Holland Casino tussen deze twee functiegroepen een 
duidelijkee scheidslijn. 

Dee sterke positie en hoge salariëring van het speltechnisch personeel valt te verklaren 
uitt de schaarste van dit beroep in de beginjaren van de NSECN, als veel personeel in het bui-
tenlandd moet worden geworven, uit de monopoliepositie, waardoor er geen concurrentie is, en 
uitt de afhankelijkheid van het casino van bekwame en betrouwbare croupiers. Ter verantwoor-
dingg van de salarissen wijzen de croupiers op hun unieke kennis en vaardigheden, de verant-
woordelijkheid,, de onregelmatige werktijden, de vereiste concentratie en stressbestendigheid, 
enn op hun onmisbaarheid, want zij 'brengen het geld binnen'. Deze machtspositie en de argu-
mentenn van croupiers laten zich in enige mate vergelijken met die van piloten van passagiers-
vliegtuigen. . 

Maarr de rituele fooi wordt in de loop van de tijdd minder vanzelfsprekend met de komst 
vann veel onervaren en 'kleine spelers', met de introductie van kansspelen waarbij deze ge-
woontee niet bestaat en met de opkomst van het Golden Ten. De voorkeursbehandeling van de 
croupierss wekt niet alleen onbegrip bij nieuwe spelers en gevoelens van onrechtvaardigheid bij 
dee collega's buiten de speelzalen, de bedrijfsleiding beschouwt dit gaandeweg als bedreigend 
voorr de continuïteit van de onderneming. Een croupier vreest de ondermijning van de machts-
positiee van de croupiers: 

ikk denk dat het werk van de speltechnici, van de mensen die direct contact hebben met gasten 
enn betrokken zijn bij het spel, dat die door de mensen van niet-speltechniek vaak ondergewaar-
deerdd worden. Die hebben ook de neiging om ons salaris als bovenmatig te beschouwen (...) Ik 
gelooff dat het vak van croupier, dat ik toch als een 'echt vak' beschouw, een beetje aan het de-
valuerenn is. Ik vrees dat we in de niet al te verre toekomst naar Amerikaanse toestanden gaan. 
Datt mensen in tijdelijke dienst aangenomen worden en dat het lopendebandwerk wordt. Dan is 
err nog maar een klein groepje dat vakmatig goed is (...). 

15.. Zie Hollan d Casino , Jaarverslag  1995, Hoofddorp . 
16.. Interview,  croupie r 42 jaar, oktobe r 1992. 
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Verhogingg van de productiviteit en de beheersing van de kosten worden een steeds belangrij-
kerr doelstelling van de onderneming, waardoor de hoge salarissen ter discussie komen te 
staan.177 Enerzijds stijgen de personeelslasten met de veroudering van het personeel. Ander-
zijdss maken de hoge kosten de onderneming kwetsbaar voor een eventueel krimpende markt 
enn voor concurrentie. In 1991 gaat de kogel door de kerk met het ingrijpende directievoorstel 
omm de lonen van het speltechnisch personeel met 20 tot 30 procent te verlagen.19 Maar dit 
voorstell ketst af op verzet van de croupiers en de vakbonden. De croupiers komen in actie, 
deponerenn demonstratief hun vlinderstrikje op de stoep van het hoofdkantoor in Hoofddorp en 
dreigenn zelfs met een werkstaking. De salarisstructuur wordt slechts marginaal gewijzigd.19 De 
lonenn van het speltechnisch personeel stijgen vanaf 1992 iets langzamer dan die van het ove-
rigerige personeel. 

9.33 Amateurism e 

9.3.. f Het profijtspel 
Dee illegale Golden Ten casino's zijn minder professioneel georganiseerd dan het Waalkadeca-
sino.. De verhoudingen tussen het personeel en de bedrijfsleiding en met het publiek zijn daar 
meerr amateuristisch. De scheiding tussen de functie van croupier aan de ene en de spelers en 
dee onderneming aan de andere kant is minder scherp. De voorschriften zijn dubbelzinnig en 
hett toezicht is minder nauwlettend. Wel moet worden gezegd dat de mate van professionaliteit 
binnenn de wereld van met name het Golden Ten sterk uiteen kan lopen en dat sommige on-
dernemingen,, zoals het eerder beschreven casino De Keyzer te Rosmalen (zie paragraaf 8.4), 
eenn tamelijk professionele opzet kenden. Maar de Golden Ten casino's die ik begin jaren ne-
gentigg in Nijmegen en omgeving bezoek maken een weinig professionele indruk. Deze casi-
no'ss verkeren dan in de nadagen van hun bestaan. Wellicht waren de organisatie en de be-
handelingg van de spelers in de hoogtijdagen, midden jaren tachtig, professioneler maar des-
tijdss al werd een gang van zaken normaal gevonden die Holland Casino zeker als ongeoor-
loofdd en fraudegevoelig van de hand wijst. Ik leid dit met name af uit de verhalen van John, de 
eerderr aangehaalde informant die gedurende de jaren tachtig als croupier in de casino's van 
Nijmegenn en omstreken werkte (zie paragraaf 8.2). Diverse bronnen voeden deze indruk ver-
der,, zoals journalistieke berichten, opmerkingen van spelers en het oordeel van geïnterviewde 
politie-agenten. . 

Hett is voor Golden Ten croupiers niet ongebruikelijk om zelf in andere casino's te gokken, iets 
watt voor de croupiers van Holland Casino strikt verboden is. 'Het waren allemaal wel een 
beetjee gokkers', zegt John over zijn voormalige collega's: 

Vroegerr gokte ik zelf ook veel. Ik heb veel geld verdiend maar ook veel vergokt (...) We deden 

17.. Het beleidsplan van Holland Casino voor de jaren negenti g gaat hierop in. In het Jaarverslag 1989 worden conti-
nuïteitt van de onderneming, de stijgende kosten en de werkgelegenheid omschreven als centrale uitdagingen voor 
dee jaren negentig. 
18.. 'Forse loondaling casino-personeel', De Telegraaf, 20 maartt 1991. 
19.. 'Loonsverhoging in casino ongelijk', de Volkskrant, 5 juni 1993. 
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datt voor de lol. Dan hadden we een paar biertjes op en dan gingen we de concurrent even 
pesten.. Als er bij ons croupiers van een anderr casino kwamen spelen dan was het van 'hé, op-
passen'.. Zij speelden bij ons en wij bij hen. Iedereen kende elkaar. We zagen elkaar ook bij de 
Ambassadeurr [een café in het centrum van Nijmegen (SK)]. 

Binnenn het casino worden spelers zeker niet gelijk behandeld en buiten het casino gaan de 
croupierss met sommige spelers familiair om. 'Hoe meer geld ze hadden hoe meer aandacht ze 
kregen',, zegt John: 'De vrouwen van rijke heren kregen veel aandacht. Die vonden ons zeer 
geschikt.. Die kwam je ook tegen in de Ambassadeur en dan dronk je samen een drankje.' 
Naarr aanleiding van de terughoudendheid over de omgang met klanten bij Holland Casino 
verteltt John dat diefstal door het personeel, onder meer via een zogeheten 'opzetje' met spe-
lers,, in de Golden Ten casino's regelmatig voorkwam: 

Inn de staatscasino's mag je geen contact met het publiek hebben. Dat is om diefstal te voorko-
men.. De croupier betaalt dan bijvoorbeeld meer uit aan zijn vriend en zij rekenen dat later in de 
kroegg dan onderling af. In de Golden Tens kwam dat natuurlijk regelmatig voor. De croupiers 
moestenn dat wel samen doen, want alleen ging dat niet. Ik heb daar ook aan meegedaan... En 
bijj het legen van de bunker haalden we er wat vanaf [van de opbrengst (SK)]. Als de bazen er 
niett waren nam iedereen dubbele gage. Waarom ook niet. Kijk, als de baas er niet was dan wist 
'iee wel dat 'ie bestolen werd. Logisch, dat is toch normaal. Daar konden ze niks tegen doen. Als 
jee dat met mate deed dan kon je dat een hele tijd volhouden. Maar als je te hebberig werd vloog 
jee eruit.20 

Ookk bij de behandeling van de spelers is het doel van de croupiers om hen zo snel mogelijk zo 
veell mogelijk geld afhandig te maken. 

Alss mensen voor de eerste keer binnenkomen dan let je op voor hoeveel ze gaan spelen. En je 
lett op wat ze in hun portemonnee hebben. Iemand die maar een klein beetje inzet is oninteres-
sant.. Je moest het hebben van mensen 'die veel uitzetten'. Maar die waren ook gevaarlijk, want 
diee konden ineens tien of twintig ruggen winnen. Je moest daarmee oppassen. Als iemand aan 
hett winnen was dan werd bijvoorbeeld de bouleur gewisseld. We probeerden van alles om hem 
dann te laten verliezen. (...) Het is natuurlijk gewoon een geluksspelletje, toch baalde je ontzet-
tendd [als je veel verloren had (SK)]. We hielden bij hoeveel de spelers verloren hadden, want we 
kregenn wat extra's van de winst.21 

Johnn vertelt dat vooral als de onderlinge concurrentie tussen de casino's toeneemt en de mar-
gess smaller worden iedere speler 'leeg' de deur uit moest. In sommige gevallen schuwden zij 
daarvoorr het oneerlijke spel niet. 

Ikk heb ook wel in casino's gewerkt waar ze met de ketel manipuleerden. Dat werkte heel goed. 
Dee spelers hadden niets door (...) De ketel kon je aan een kant met een pedaal een millimeterde 
omhoogg bewegen... Voor ons was dat wel zweten hoor. Je moest precies kijken wat iemand 
speeldee en je moest dan zorgen dat het balletje ergens anders kwam. Zo onopvallend moge-

20.. Interview, mei 1993. 
21.. Interview, mei 1993. 
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Dezee houding van croupiers, die het accent minder op het 'bankspel' (het gedeelte van de in-
legg voor de speelbank) en de dienstbaarheid aan de spelers en meer op het 'profijtsper ofwel 
hett 'potspel' (het gedeelte van de inleg waar de spelers onderling om spelen) en het spelver-
loopp leggen, doet denken aan het verschil in houding dat een zaalchef van Holland Casino mij 
beschrijftt tussen de bedrijfscultuur van Holland Casino en die van Engelse casino's. 

Voordatt zij bij de NSECN in dienst trad werkte deze zaalchef in de jaren zeventig in 
Londensee casino's. Volgens haar zouden de casino's er in Engeland nog steeds veel meer 
dann in Nederland op zijn gericht om de gasten zoveel mogelijk geld afhandig te maken. Dat 
probeertt men onder meer te bereiken door de speelsnelheid (en daarmee de pot) zo hoog 
mogelijkk op te voeren. Hier staat voor de spelers tegenover dat zij, door de concurrentie tussen 
dee casino's, in Engeland meer dan in Nederland worden verwend; eens per week bijvoorbeeld 
eenn gratis buffet en maandelijks een groot gala-feest. Dit heeft consequenties voor de salaris-
senn van de croupiers, die minder verdienen naarmate er meer aan de gasten wordt besteed. 
Dergelijkee verleidelijke attenties zijn in het Golden Ten circuit ook gebruikelijk. Hapjes en 
drankjess zijn daar doorgaans gratis, regelmatig zijn er gratis buffetten en af en toe optredens 
vann artiesten. 

Hett spanningsveld tussen het bankspel en het potspel komt duidelijk naar voren in een 
studiee van de socioloog David Oldman over het roulette in een Brits casino aan het begin van 
dee jaren zeventig.23 Voor zijn onderzoek werkt hij lange tijd zelf als croupier. Oldman benadrukt 
hett onderscheid tussen dee ratio van het spel en die van de speler. Deze ratio's vallen lang niet 
altijdd samen. 

Whilstt the theory that formulates the game is drawn from mathematics (...), the theories that give 
thee players ways of, and reasons for, playing are diverse and dependent upon the context of 
play,, the players' location in a wider social structure, the social organization surrounding the 
play,, and so on.24 

Vanuitt dit onderscheid verheldert Oldman een opvallende paradox bij het roulette, namelijk dat 
terwijll dit spel als kansspel is opgezet sommige spelers het spel spelen alsof het behendigheid 
vereist.. Dit levert een problematiek op omgekeerd aan die van het Golden Ten, waar een be-
hendigheidsspell als kansspel wordt gespeeld. Dit onderstreept nog eens een centrale ruimte-
lijkee problematiek van dit boek: de betekenis van het spel op een bepaald integratieniveau kan 
opp een hoger niveau worden veranderd en zelfs worden ondergraven. Zo bleek eerder in dit 
boekk al de betekenis van het casino op achtereenvolgens het niveau van de stad en van het 
gebouww min of meer los te staan van de gang van zaken in het casino. Evenzeer kan voor de 
spelerr het spel aan de speeltafel verschillen van de betekenis die het casinobezoek in het da-
gelijkss leven heeft.25 In het casino kan de speler zich overgeven aan het spel zoals een bios-

22.. Interview,  mei 1993. 
23.. D. Oldman , 'Chanc e and skill : A stud y of roulette' , Sociology,  Vol.8, no.3,1974.407-426 . 
24.. Oldman (1974)412. 
25.. Zie voor een analys e van de betekenisse n die het spel in de contex t van het dagelijk s leven in kan nemen mijn 
eerder ee studi e van het bingospe l (S. Kingma , Vroeger  gingen  alleen  de mannen  op stap.  Het bingocircuit  (..,), Land-
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coopbezoekerr op kan gaan in een film, om zich buiten op straat te realiseren dat het een 
schijnwereldd betrof. 

Dee suggestie dat zij ondanks de wetenschap van het tegendeel invloed op het spelre-
sultaatt uit kunnen oefenen is verweven met de roulettecultuur. Oldman stelt dat twee gedach-
tenn deze suggestie kunnen voeden: a) in een serie reeds gevallen nummers zijn daadwerkelijk 
patronenn te herkennen; b) de bouleur is in enige mate in staat om invloed op de kogel uit te 
oefenen.. Wanneer spelers een van deze of beide stellingen, terecht of ten onrechte, onder-
schrijvenn kan het kansspel voor hen daadwerkelijk de betekenis van een krachtmeting met de 
croupierr krijgen. De speler handelt dan (a) naar het patroon dat hij of zij ontdekt meent te heb-
benn en/of probeert (b) om de croupier te slim af te zijn, bijvoorbeeld door pas op het laatste 
momentt in te zetten. De suggestie dat het patroon van gevallen nummers van belang is voor 
hett bepalen van de inzet wordt duidelijk ook binnen de Nederlandse roulettecultuur onder-
steund.. Bij Holland Casino geeft bij iedere speeltafel een elektronisch scorebord de laatste 
twintigg gevallen nummers weer. Golden Ten casino's stellen voorgedrukte kaartjes ter be-
schikkingg waar spelers de gevallen nummers zelf op bij kunnen houden. 

Datt de croupier de uitkomst kan beïnvloeden is een gedachte waar het casino even-
eenss zelf voeding aan kan geven, al gebeurt dit minder opvallend en minder direct dan bij de 
nummerreeksen.. Oldman noemt drie manieren waarop het casino de indruk van beïnvloeding 
doorr de croupier bedoeld of onbedoeld kan vestigen. Ten eerste kan de mate van winst en 
verliess aan een speeltafel worden opgevat als een indicatie voor de vakbekwaamheid van een 
croupier.. Ten tweede kan de croupier tegenover de spelers een superieure houding aanne-
men,, bijvoorbeeld met commentaar op de inzetten van de spelers. En ten derde kan het casi-
noo in geval van aanhoudend verlies aan een speeltafel besluiten om de bouleur te vervangen. 
Terwijll ik in het Golden Ten circuit uitingen van alle drie deze strategieën meer dan eens 
waarneem,, en de (mogelijke) beïnvloeding van het spel door croupiers daar ook een serieus 
onderwerpp van gesprek is, gaat Holland Casino deze suggestie expliciet tegen. Holland Casi-
noo vat uitsluitend de vaardigheid in het spel en de dienstbaarheid aan de spelers, en niet het 
financiëlee resultaat van een speeltafel, op als indicatie voor de vakbekwaamheid van een 
croupierr - de tronc vormt zoals gezegd de uitzondering op deze regel. Een grote winst voor 
eenn speler en dus een verlies voor het casino ziet de directie daar eerder als een soort 'recla-
me'' dan als een falen der croupiers. In het circuit van Golden Ten casino's daarentegen zijn 
handigheidjess bekend om de baan van de kogel te beïnvloeden, zoals het bevochtigen van de 
kogell of de schaal met olie, stellen croupiers zich soms uitdagend op tegenover spelers, wor-
denn croupiers wel degelijk aangesproken op het financiële resultaat van hun speeltafel en is 
hett soms gebruikelijk om croupiers te wisselen wanneer een tafel verlies oplevert. Naarmate 
hunn gedrag meer afhankelijk is van het spelverioop identificeren croupiers zich meer met het 
potspell en de positie van de speler dan met het bankspel en de positie van de spelleider. Zij 
gevenn daarmee uiting aan een minder professionele werkopvatting. 

bouwuniversitei tt  Wageningen , 1988). Zie voor een meer theoretisch e verhandelin g hierover : S. Kingma , 'De legiti -
mitei tt  van het kienen en bing o of de smaak van de noodzaak' , in: Fragmenten  van vermaak  (D. Kalb , S. Kingma , 
Edition ss Rodopi , 1991, 125-153). In de onderhavig e studi e staat , voor alle duidelijkheid , niet de betekeni s van het 
spell  in het dagelijk s leven van speler s maar de betekeni s van het spel in verschillend e organisatorisch e contexte n 
centraal . . 
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9.3.29.3.2 Derby-roulette 
Dee verschillen in de mate van professionaliteit tussen Holland Casino en Golden Ten casino's 
neemm ik waar bij diverse Golden Ten casino's in Nijmegen en omgeving en omschrijf ik hier 
naderr voor casino Charlemagne te Malden, gelegen vlak over de gemeentegrens van Nijme-
gen.. Mijn beeld over het beperkte professionalisme van dit casino is enigszins overtrokken 
aangezienn ik dit casino pas beter leer kennen in de nadagen van het bestaan. 

Naa de aankondiging in maart 1991 van het OM, dat het Golden Ten in het arrondisse-
mentt Arnhem actief zal worden vervolgd, sluit casino Charlemagne in eerste instantie de deur 
(ziee paragraaf 8.3). Het is het enige casino in de streek dat vervolgens weer opengaat en 
nieuwee varianten van behendigheidsroulette probeert te exploiteren. Eerst probeert men het 
enigee tijd met Banco-la-neuf en later met Derby-roulette. Met dit laatste spel speel ik in sep-
temberr 1991 enkele keren mee. Het Derby-roulette, dat van oudere datum is en in 1978 al 
doorr de behendigheidsexpert Wagenaar werd getest, heeft nog duidelijker een behendig-
heidskarakterr dan het Golden Ten. Bovendien is bij het Derby-roulette het onderscheid tussen 
dee posities van speler en spelleider minder scherp. Spelers kunnen zelf optreden als bank-
houder,, zodat spelers de leiding over het spel als het ware gedeeltelijk overnemen. Het casino 
krijgtt dan het karakter van een clubhuis dat aan de bezoekers de gelegenheid geeft om onder-
lingg te gokken. 

Derby-roulette,, zoals dat in casino Charlemagne wordt gespeeld, verschilt van Golden 
Tenn en van Frans roulette doordat niet de croupier maar de spelers het balletje werpen, door-
datt er bovendien twee balletjes zijn, schuimrubberen balletjes ter grootte van een tafeltennis-
bal,, en doordat er geen nummertableau is waar de spelers fiches op inzetten. De ketel lijkt wel 
sterkk op die van het Golden Ten. Bij het Derby-roulette spelen de spelers tegen elkaar. Een 
vann hen treedt op als bankhouder. De houder van de bank bepaalt de maximale hoogte van de 
inzet,, minimaal tien gulden, en wie met het werpen van de balletjes begint. De balletjes worden 
naa elkaar geworpen. De bankhouder gooit in ieder geval, en een der tegenspelers gooit na-
menss de rest van de deelnemers. Deze variant van roulette heet waarschijnlijk 'Derby' vanwe-
gee de nadruk op deze tweestrijd. De werper bij wie de som van de twee nummers het dichtst 
bijj de 20 ligt wint. Is de som hoger dan 20 dan worden 10 punten afgetrokken. Ligt de som bo-
venn de 30 dan worden 20 punten afgetrokken. Er kan ook 'solo' worden gespeeld. Dan is er 
geenn bankhouder. De spelers storten ieder eenzelfde bedrag in de pot. ledere speler gooit een 
keerr en degene die het hoogst gooit wint. De croupier neemt bij het Derby-roulette een be-
scheidenn positie in die lijkt op die van de regelgever. De croupier ziet toe op een ordelijk spel-
veiioop.. Hij beheert tevens de inzetten, die hij voor zich op tafel bijhoudt op een vakje dat cor-
respondeertt met de nummers van de spelers rond de tafel. Het casino heft voor deze diensten 
eenn soort 'belasting', voor iedere spelronde 5 procent van de inleg; wordt err solo gespeeld dan 
bedraagtt het aandeel van het casino 10 procent. Derby-roulette vormt door het optellen van de 
gevallenn nummers en door de tweestrijd tussen de spelers en de bank eigenlijk een combina-
tiee tussen roulette en blackjack. In plaats van speelkaarten bepalen balletjes de uitkomst. 

Dee openlijke tweestrijd om de pot tussen de bankhouder en de overige spelers, alsme-
dee de marginale positie van de croupier, worden al direct duidelijk op de eerste avond dat ik 
hett Derby-roulette leer kennen. 

Rondd half acht speelt er op deze woensdagavond nog niemand. Bob, de beheerder van het ca-
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sinoo en keurig in smoking, legt het Derby-roulette aan mij uit. Rond een uur of acht komen twee 
Turksee mannen van rond de veertig het casino binnen. Eén van hen wil wel spelen. We spelen 
eenn paar ronden onder leiding van Bob. Daarna neemt een slordig geklede en tamelijk arro-
gantee croupier met een wilde haardos de leiding over. De Turkse speler beklaagt zich bij hem 
overr het feit dat het casino 10 en geen 5 procent van de inleg inhoudt. De croupier reageert ge-
ïrriteerdd en snauwt: 'ik hoef jou toch niet nog eens uit te leggen hoe het spel werkt?' Hij dreigt 
Bobb erbij te zullen halen. Mijn tegenspeler dringt er bij mij almaar op aan om meer dan het mi-
nimalee tientje in te zetten, wat ik afwijs. Een schuchtere studentikoze jongen van achter in de 
twintig,, en etnisch gesproken van Hollandse komaf, schuift aan. Vriendelijk biedt hij mij een si-
garett aan. Samen spelen we enkele ronden tegen de Turk, die keer op keer verliest en op een 
gegevenn moment de bank niet meer wil houden. Het spel ligt acuut dood. Op de stoel van de 
croupierr neemt Tsjeng, een nette en goedlachse croupier met Aziatische trekken, de taak van 
zijnn chagrijnige collega over. Hij vertelt onder meer dat de avond ervoor een Turkse cafetaria-
houderr meer dan 7000 gulden verloren heeft. Misschien is het wel dezelfde Turk die enkele mi-
nutenn later luidruchtig binnenkomt en voor enkele kennissen broodjes hamburger meebrengt. 
Hijj vertoont macho gedrag en zal het komende uur het spel domineren. Er schuiven nog meer 
mensenn aan. We spelen nu met z'n zessen. De machoturk neemt natuurlijk de bank voor zijn 
rekening.. Hij vindt dat wij wel wat meer dan een tientje in mogen zetten. Ongeduldig roept hij 
'Bankk vrij!', wat wil zeggen dat er wat hem betreft geen limiet aan de inzet is. Om dit te onder-
strepenn zwaait hij met een stapeltje biljetten van 100 gulden. Geen van de medespelers gaat op 
dee uitnodiging in. Geïrriteerd werpt hij het eerste balletje in de bak. Het stuitert er prompt uit. Na 
enkelee ronden kan hij zich niet langer inhouden en voegt ons toe 'tientje!, tientje!... gaan jullie 
tochh naar een friettent of thuis spelen met je tientje!'. Hoofdschuddend en met een wegwerpge-
baarr in onze richting verlaat hij de tafel en neemt, na bij de croupier eerst 25 gulden te wisselen, 
mokkendd plaats achter een van de twee gokkasten. Het spel valt weer dood en wij kijken elkaar 
vragendd aan: wie neemt de bank over? De student wil wel, zij het aarzelend: Als wij maar niet 
meerr dan een tientje inzetten. 

Dann schuift een goedmoedige kalende Hollander aan. Met zijn vaalgrijs en gekreukt 
colbertjasje,, dikke buik en een sigarenpeuk in de mond noem ik hem 'de handelaar1. Bankbil-
jettenn puilen uit het borstzakje van zijn morsige overhemd. De handelaar neemt de bank van de 
studentt over. We spelen nu met z'n achten tegen de bank die dus iedere ronde voor minimaal 
800 gulden speelt. Door het verschijnen van de handelaar raakt de machoturk weer in het rou-
lettespell geïnteresseerd. Met de handelaar gaat hij een soort krachtmeting aan. Hij wil steeds 
hogerr inzetten. De overige spelers dreigen buiten spel te geraken. De handelaar wil namelijk 
voorr maximaal 150 gulden per ronde spelen. Als de machoturk alleen al 100 gulden inzet dan 
kunnenn dus nog maar vijf spelers voor een tientje meespelen. Hoewel de handelaar vaker wint 
dann verliest houdt hij het na enkele ronden voor gezien. Geen van ons, de 'voorzichtige spelers', 
peinstt erover om de bank over te nemen. De machoturk eist de bankpositie ook niet direct op. 
Hett spel valt wederom stil. Tot mijn verrassing neemt Tsjeng, de croupier, nu de rol van bank-
houderr op zich. De 'arrogante bal' wordt croupier. Het is niet duidelijk of Tsjeng voor eigen re-
keningg of voor het casino speelt. Waarschijnlijk speelt hij voor het casino aangezien Bob op de 
verhoogdee stoel van de tafelchef plaatsneemt om toezicht op het spel te gaan houden, vooral 
opp Tsjeng vermoedelijk, ledere ronde staat nu voor zeker 300 gulden op het spel; de machoturk 
enn de handelaar zetten ieder steeds meer dan 100 gulden in. Aanvankelijk wint Tsjeng, maar 
alss hij een paar keer achtereen flink verliest stopt hij, onder luid protest van de machoturk. De 
machoturkk neemt de bank over. Dwangmatig wil hij de pot alweer verhogen. 'Bank vrij!' roept hij 
all snel. De croupier steunt hem en moedigt de spelers gelijk een koopman op de markt aan: 
'eenn tientje van nummer drie, nog 75 gulden graag! Vijftien van nummer vier, nog iemand voor 
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600 gulden? Kom op mensen, ik zie een geeltje bij die meneer daar zet maar in! De kansen zijn 
voorr u. Nog een tientje... dank u wel mevrouw. De vaart komt erin. En maar liefst 35 gulden van 
meneer.... eenmaal, andermaal... we gaan spelen.' We lachen.26 

Naastt een minder scherpe grens en de overlap tussen de posities van de spelers en de crou-
pierss komt een minder professionele bedrijfsvoering bij Golden Ten casino's tot uiting in minder 
verr doorgevoerde ruimtelijke en temporele scheidingen van spelfuncties, zoals tussen de bin-
nen-- en buitenruimte van het casino, tussen de personeelsruimte en de speelruimte of tussen 
dee opening en sluiting van speeltafels of van het gehele casino. En de taken van het personeel 
zijnn vaak minder specialistisch. Al naar gelang de situatie zetten medewerkers zich in als re-
ceptionist,, geldwisselaar, barhouder, croupier of bewaker. 

Aann het gebouw van casino Charlemagne, een oud hotel, valt moeilijk te zien dat het 
eenn casino is. Het gebouw is verwaarloosd. In september 1991 bladdert de verf van de kozij-
nenn af en door het grind van de parkeerplaats groeit gras. De paar keer dat ik er kom kan ik zo 
naarr binnenlopen, niemand die mij bij de deur tegenhoudt of ontvangt. Een videocamera be-
waaktt de entree,, maar niemand kijkt naar de monitor die staat opgesteld in het zijkamertje na-
bijj de ingang. In de gang staat een kapstok die nauwelijks wordt gebruikt. Vrijwel alle bezoe-
kerss houden hun jas aan, of hangen die wanneer ze aan een speeltafel plaatsnemen over hun 
stoel.. Vanuit de gang sta je zo in de speelzaal van het casino, want om de in en uitloop te ver-
gemakkelijkenn is de binnendeur tussen de gang en de speelruimte uit de sponningen verwij-
derd. . 

Voorr acht uur 's-avonds zijn er nauwelijks klanten. Een enkeling speelt op een gokkast 
off speelt een potje snooker met een croupier. Bij binnenkomst begroeten de aanwezigen ie-
mandd die ze niet goed kennen nauwelijks. Ze doen ongeïnteresseerd, zowel dee croupier als de 
eventuelee klanten. Rond kwart over acht betreden bijvoorbeeld twee heren het casino, het lij-
kenn de eerste serieuze gasten van die avond. Ze kijken rond en vragen zich hardop af of het 
casinoo 'gesloten is'. Pas dan legt de croupier, die op het versleten bankje van het zitje nabij de 
ingangg van de zaal zit, het tijdschrift waar hij in bladert neer en vraagt verveelt 'of de heren 
willenn spelen'. Langzaam komt hij overeind en treft met tegenzin voorbereidingen om de 
speeltafell te openen. 'Doe je ook mee?', vraagt hij mij in het voorbijgaan. Hij kijkt mij nauwelijks 
aann en wacht het antwoord niet af. Ik zit aan de bar. Daar lees ik een soort pamflet met op de 
linkerr bladzijde een kopie van een berichtje uit het weekblad Aktueel, met als titel 'Behendig of 
gewoonn handig'. Het bericht wil dat justitie machteloos staat tegenover het Derby-roulette dat 
dann in Nijverdal en Enschede kan worden gespeeld. Op de rechter bladzijde van het pamflet 
wordtt casino Charlemagne aangeprezen, met in grote letters: DERBY ROULETTE NU OOK IN 
CHARLEMAGNE!! Aan de bar heb ik net een kopje koffie gedronken dat ik eerder van dezelfde 
croupierr kreeg. Hij neemt voorlopig alle zaken in het casino waar. Vanaf mijn plek aan de bar 
ziee ik bij een eerder bezoek hoe medewerkers zich wel degelijk sociaal kunnen gedragen. Met 
eenn bekende die binnenvalt, niet eens om te spelen lijkt het, voeren zij een levendig gesprek 
enn spelen zij geanimeerd een potje snooker. Met zo'n bevriende klant gaan zij zelfs familiair 
om.. Het onderling gepraat neemt hen zodanig in beslag dat zij de overige aanwezigen lijken te 
vergeten. . 

26.. Observatie  Derby-roulette , septembe r 1991. 
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Dezee tegenstrijdigheid en de ongeïnteresseerde houding jegens klanten lijkt samen te 
hangenn met het feit dat de croupiers het voorste gedeelte van de speelzaal ten dele voor zich-
zelff gebruiken en dus niet uitsluitend voor klanten bestemd is. In deze ruimte, direct na de en-
tree,, hebben zij een zitje met een bankje en een salontafeltje en daar bevinden zich ook de bar 
enn een snookertafel. Hoewel zij achterin het casino eveneens een eigen verblijf schijnen te 
hebben,, waar zij zich verkleden en af en toe terugtrekken, gebruiken zij het voorste deel van 
dee speelzaal als een soort kantine, in ieder geval het gedeelte tot aan het tafeltje dat ergens 
halverwegee de ruimte dienst doet als kassa. Tot deze 'personeelsruimte' moet ook het ver-
trekjee bij de ingang met de monitor van de bewakingsvideo worden gerekend. Dit vertrekje is 
tevenss uitgerust met een zitbank en een televisietoestel. Op een avond dat er een voetbalwed-
strijdd op de televisie is kijken enkele gasten af en toe mee. Het geluid van de televisie klinkt 
doorr tot aan de speeltafel. Dit tussengebied voor spelers en croupiers lijkt sinds de sluiting van 
hett Golden Ten te zijn uitgebreid. Ten tijde van het Golden Ten, zoals ik dat in dit casino met 
namee in januari 1990 nog zie, is de actieve speelruimte aanzienlijk groter, evenals de belang-
stellingg van het publiek. Verspreid over de zaal staan dan drie Golden Ten schalen met zes 
speeltafels.. Nu staat alleen achteraan in het vertrek nog de tafel met het Derby-roulette. In het 
tussengebiedd beluister ik dat de croupiers hier onderling ervaringen uitwisselen, overleggen 
overr de taakverdeling en over het menu dat ze bij een Chinees restaurant zullen bestellen. 
Croupierss rusten hier vaak ook even uit van het werk aan de speeltafel. Bob, die optreedt als 
beheerderr van het casino gaat doorgaans gekleed in smoking, maar ik signaleer hem hier ook 
eenn keer in overhemd en spijkerbroek. Even later betreedt hij de speelzaal opnieuw in smo-
king. . 

Tenn opzichte van het Waalkadecasino is casino Charlemagne amateuristisch, zeker 
tenn tijde van het Derby-roulette. Maar het gaat om graduele verschillen en mengvormen, ook al 
lijkenn de verschillen soms groot. In vergelijking met bijvoorbeeld het verenigingsleven of het 
bingocircuitt is casino Charlemagne juist professionalistisch. Charlemagne streeft wel degelijk 
hett ideaal na van een bedrijfsmatige kansspelorganisatie. Dit ideaal valt voor dit casino, door 
dee ongunstige marktpositie en het overheidsbeleid, alleen veel moeilijker te bereiken dan voor 
Hollandd Casino. 

9.44 Beheersing 

Dee organisatie van het bankspel betekent voor de spelers dat zij een kleinere kans hebben om 
bijj het spel te winnen dan het casino. De relatief grote kans op verlies maakt dat het voor spe-
lerss verstandig lijkt om niet te gokken in de verwachting geld te zullen winnen, maar om het 
casinoo voor hun vermaak te bezoeken. Het plezierspel vormt dus een logisch complement van 
hett bankspel. Dit wil echter niet zonder meer zeggen dat spelers zich als vanzelf op het ver-
maakk toe zullen leggen. Op welke manier bevordert en beheerst het casino het plezierspel? 
Mett deze vraag verleg ik het accent van de intenties van croupiers bij het bankspel, zoals die 
naarr voren zijn gebracht in de vergelijking tussen het legale en illegale casino, naar de gevol-
genn van het bankspel voor de vormgeving van het speelgedrag door Holland Casino (zie figuur 
1.1). 1.1). 

Inn Discipline, toezicht en straf (1979) omschrijft Michel Foucault 'disciplinering' bondig 
alss 'de methoden die de verrichtingen van het lichaam aan een minutieuze controle onderwer-
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pen,pen, en die een constante beheersing waarborgen van zijn krachten door ze gehoorzaam en 
bruikbaarr te maken'.27 Foucault doelt op een specifiek stelsel van moderne beheersingsme-
thodenn en technieken. Hij wijst op de opsplitsing van een activiteit in afzonderlijke handelingen, 
opp de systematiek van deze handelingen en op de voortdurende en hiërarchische controle op 
hett verloop van activiteiten. Bij dit begrip van discipline gaat de aandacht minstens zoveel uit 
naarr het detail, de werking en het proces als naar het geheel, de uitingen en het resultaat van 
activiteiten.. Bij de uitwerking van zijn theorie schenkt Foucault veel aandacht aan de opdeling 
vann tijd en ruimte, aan de organisatie van het toezicht hierop, onder meer aan de hand van het 
modell van het panopticum, en aan het aanleren en afdwingen van regels en vaardigheden. 

Foucaultt ontleent talloze voorbeelden aan het leger, het onderwijs, de gezondheids-
zorgg en vooral de gevangenis. De door hem omschreven disciplineringsmethoden zijn echter 
evenzeerr van toepassing op het ontwerp en de gang van zaken in speelgelegenheden. Op 
hogeree organisatieniveau's sluit dit ontwerp weer aan bij het kansspelbestel als geheel en bij 
dee planologie van de stedelijke ruimte. Binnen deze sociale netwerken wordt, zoals ik in dit 
boekk heb laten zien, het commerciële spel mogelijk gemaakt. 

Maarr de beheersing van het speelgedrag is niet in iedere situatie even sterk. Grofweg 
vierr verschillende situaties zijn te onderscheiden (zie figuur 9.1)™ Deze indeling is gebaseerd 
opp de mate waarin een specialistisch toezicht wordt uitgeoefend op het speelgedrag, en op de 
matee waarin het kansspel tussen en binnen gelegenheden van de omgeving afgescheiden is, 
vann een bepaald publiek of van alternatieve activiteiten. Het casino valt op grond van deze 
tweee beheersingsstrategieën bij uitstek te typeren als een beheerste gokgelegenheid. Afge-
metenn naar deze beheersing onderscheidt het casino zich van andere gokgelegenheden, zo-
alss die eerder zijn besproken (zie paragraaf 5.5.2). Zo onderscheidt de gespecialiseerde ruimte 
vann het casino zich van illegale gokgelegenheden die zich in verborgen ruimtes aan het (over-
heidstoezichtt onttrekken, van het bingo dat overwegend in informele ruimtes wordt georgani-
seerd,, en van de speelautomaten die in de horeca-sector in gemengde ruimtes staan opge-
steld,, waarbij weer een onderscheid kan worden gemaakt tussen laag- en hoogdrempelige 
gelegenheden. . 

Inn Foucaults begrip van discipline staan niet zozeer de beperkingen op het speelge-
dragg alswel de effecten van deze beperkingen centraal. De discipline is gericht op de instelling 
vann een speelnorm en maakt de ontplooiing van het kansspel en van de speler mogelijk. Hoe-
well disciplinering vaak is geassocieerd met de negatieve methoden van bestraffen en beper-
ken,, en ook Foucault hier het accent op legt, kunnen positieve methoden van belonen en toe-
staann als even wezenlijk worden opgevat. Het casino moet zelfs, heel anders dan corrigerende 
institutenn als een gevangenis of kliniek, in de eerste plaats worden begrepen als een belonen-
dede instelling. Deze consumptieve uitgaansgelegenheid motiveert en stuurt het gedrag met een 
aaneenschakelingg van meer en minder subtiele beloningen. Het mes van de discipline snijdt 
daarbijj aan twee kanten: met de beschikbaarheid van het spel neemt tegelijk de inschikke-
lijkheidd van de speler toe. 

27.. M. Foucault, Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenis, Historische uitgeverij Groningen, 
1989,1911 [1975]. 
288 Zie S. Kingma, The Gaming Complex, Pleasure and Addiction,' in: P. Sulkunen e.o (eds), Constructing the New 
ConsumerConsumer Society, Macmillan, London, 1997,173-195. 
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FiguurFiguur 9.1: Typologie voorde tijd-ruimtelijke beheersing van speelgelegenheden. 

Inn de context van de consumptiemaatschappij geeft de beloning van het casino, en 
meerr in het algemeen die van consumptieve voorzieningen, een specifieke inhoud aan de al-
gemenee beloning voor de arbeid. Het wezenlijke verschil tussen de beloningsstructuren van de 
consumptiee aan de ene en die van de arbeid aan de andere kant schuilt niet alleen in het re-
sultaat,, dat bij de productie positief en bij de consumptie negatief is, maar ook in het proces. 
Terwijll de beloning voor de arbeid berust op een overkoepelende afspraak over het gehele ar-
beidsproces,, is het casino opgebouwd uit een reeks van specifieke beloningen voor afzonder-
lijkee spelhandelingen; de kansverdeling van de spelen geeft hier structuur aan. De beloning 
vann het casino bestaat niet zozeer uit financiële opbrengsten alswel uit 'plezierervaringen', die 
dee spelers in ruil voor de betaling, het verlies dat zij over het algemeen leiden, ontvangen. En 
hieropp is de discipline van het casino gericht: op de optimalisering van het plezier. 

Omdatt het medium van de beloning, het speelgoed bestaande uit chips en jetons, in 
hett casino weinig verschilt van het geld dat verdiend kan worden met de arbeid, en daar bo-
vendienn bijna direct inwisselbaar voor is, stelt het casino hoge eisen aan de discipline. Deze 
gelijkeniss kan zowel de aantrekkelijkheid van het casino verklaren als de noodzaak om een 
striktt onderscheid aan te brengen tussen de gebruikswaarde van het geld als speelgoed bin-
nenn het casino en de ruilwaarde die het geld daarbuiten vertegenwoordigt. En deze omstan-
digheidd is tegelijkertijd van toepassing op de croupier en op de casinoconsument. De organi-
satiee van het vermaak in het casino heeft door de gedisciplieerde omgeving een fabrieksmatig 
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karakter.. Het is een gebouw waar consumenten bijeen worden gebracht om op een effectieve 
enn efficiënte manier hun geld uit te geven. Daarbij is sprake van een zekere 'arbeidsverdeling', 
wantt niet iedereen speelt hetzelfde spel en niet iedereen speelt voortdurend mee. Met het ca-
sinoo is het spel gedurende langere tijd en op voorspelbare tijdstippen beschikbaar. Voor de 
economiee functioneert het casino als een soort omgekeerde 'lopende band'. Zoals arbeiders in 
eenn fabriek werken om geld te verdienen, zo vermaken consumenten zich in een casino met 
hett uitgeven van geld. 

Dee volgende analyse van het plezierspel is opgebouwd rond de 'opvoedende' strategie 
vann de beeldvorming, de inrichting van de speelruimte en de uitoefening van het toezicht. 

9.55 Het plezierspe l 

9.5.19.5.1 Beeldvorming 
Dee vorming van de casinoconsument beperkt zich voor Holland Casino niet tot het casinoge-
bouww en het casinobezoek, maar strekt zich uit tot de hele samenleving en gaat aan het be-
zoekk vooraf. De wettelijke inkadering beoogt bijvoorbeeld een gematigd en plezierig gebruik 
vann het casino (zie paragraaf 5.3.2). Holland Casino probeert in het verlengde hiervan de 
beeldvormingg van het casino te beïnvloeden. In reclames en bij de voorlichting aan de pers 
zoektt Holland Casino de publiciteit doelbewust. In de beeldvorming neemt Holland Casino af-
standd van de instrumentele kant van het gokken en benadrukt zij het speelplezier en het casi-
noo als een stijlvolle uitgaansgelegenheid. De 'eufemisering' van het gokken gaat nergens zo 
verr als hier. 

Inn de reclames ligt het accent op de symbolische dimensie van het casinobezoek. De 
slagzinn In Holland Casino kom je ogen tekort reduceert het bezoek letterlijk tot een visuele er-
varing.. Deze slagzin komt uit de reclamecampagne die vanaf 1989 de introductie van de uni-
formee huisstijl ondersteunt. In iedere reclame onderstreept Holland Casino de wettige status 
enn de restrictieve toegangsvoorwaarden. Reclame voor casino's is maatschappelijk omstreden 
enn is, op aandringen van de Tweede Kamer, in 1973 wettelijk beperkt om te voorkomen 'dat 
eenn categorie mensen in hun rechtsgevoel gekwetst wordt', en dat mensen tot spelen worden 
aangezet.299 Reclame zou zich moeten beperken tot 'informatieve mededelingen'. De wettelijke 
beperkingg krijgt begin jaren negentig inhoud door af te zien van reclames die 'aansporen tot 
onmatigee kansspeldeelname' of 'appelleren aan winstbejag', zo luidt de formele omschrijving 
vann de grenzen in de Reclamecode Casinospelen (1991).30 Hiermee verdwijnt de oorspronke-
lijkee gedachte naar de achtergrond dat het casino intrinsieke tegenstanders niet met re-
clameuitingenn mag confronteren. Holland Casino ziet alleen nog af van advertenties op plek-
kenn en in omgevingen waar veel jeugd komt. De eufemisering van het gokken, door in de pu-
bliciteitt niet te wijzen op de mogelijkheid van financiële winst, behoudt bij het casinowezen 
eenn wettelijke grondslag, maar bij de reclames tekent zich wel een markante omkering af in de 
functiee van deze beperking uit de beginfase. De terughoudendheid betreft niet langer in de 
eerstee plaats de maatschappelijke (externe) aanvaarding van casino's maar de (interne) zorg 

29.. 'Wet op de kansspelen', Handelingen der Staten-Generaal, 1972-1973,1410. 
30.. Holland Casino, Reclamecode casinospelen, Hoofddorp, maart 1991. 
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voorr spelers. In 1995 breidt Holland Casino de advertentiecampagnes uit met radio- en televi-
siespotjes.311 De nieuwe leuze Holland Casino, een mooie gelegenheid om uit te gaan weer-
klinktt nu in alle eigentijdse media. 

Mett de advertenties verhoogt Holland Casino de bekendheid en wijst zij de bezoekers 
opp specifieke activiteiten, zoals de uiteenlopende speltypen, de bar en het restaurant, en op de 
publieksacties,, het Chineese nieuwjaar en de attenties voor vader- en moederdag. Veel traditi-
onelee feestdagen grijpt Holland Casino aan om zich te profileren. Op deze manier richt Holland 
Casinoo zich via diverse dag en weekbladen, op regionale evenementen en bij manifestaties 
vann de hippische sport, die Holland Casino begin jaren negentig landelijk voor ongeveer een 
halff miljoen gulden sponsort, regelmatig tot een breed publiek. 

Opp de Nationale Holland Casino dag, een soort open dag waarop Holland Casino vol-
genss het persbericht 'iedere volwassene gelegenheid geeft vrijblijvend kennis te maken met de 
enigee officiële casino's in Nederland', ligt het accent op de voorlichting. De toegang is gratis, er 
zijnn rondleidingen met speluitleg en het casino verwent de gasten met attenties. Deze dag, in 
19922 op dinsdag 13 oktober, sluit aan op mijn observatieweek in Holland Casino Nijmegen. 
Hett casino is vroeger dan gebruikelijk geopend, om elf uur 's-ochtends in plaats van half twee 
's-middags.. Totdat het spelen met geld om klokslag twee uur begint kunnen de bezoekers bij 
dee speeltafels een speluitleg volgen; in de speelautomatenzaal, die normaal om half twee 
openn gaat, kunnen de bezoekers, bij wijze van uitzondering, wel vanaf elf uur spelen. De at-
tentiess van het Waalkadecasino die dag zijn: bij de ontvangst gratis koffie met een petit four en 
vanaff half twee rosé champenoise in de voyer bij de receptie; de hele dag gaan obers rond 
mett hapjes; de jarigen krijgen een cadeaubon van 30 gulden; iedereen kan meedingen naar 
eenn speciale prijs bij het zogenaamde 'pleinspel'; de bezoekers die de zogenaamde 'minicur-
suss casinospelen' volgen krijgen een gekalligrafeerd 'certificaat'; er is een bier- en wijnproeve-
rij;; aan de bar zijn voor de gelegenheid exclusieve cocktails in de aanbieding, en de gehele 
weekk biedt het restaurant ee n speciaal wildmenu aan; de 'huisband' De Casinovas verzorgt 
livelive achtergrondmuziek; in de balkonzaal kunnen de bezoekers, al blijkt hiervoor weinig be-
langstelling,, achtergrondinformatie krijgen over de casino-organisatie, de speelautoma-
tentechniek,, de beveiliging en het personeelsbeleid. Vanaf elf uur verdringen de bezoekers 
zichh bij de speeltafels voor de speluitleg. Ruim 1500 mensen bezoeken in Nijmegen de Hol-
landd Casino Dag, meer dan tweemaal zoveel bezoekers als op een doorsnee dinsdag. Maar 
dee pers toont weinig belangstelling. Alleen een journalist van de Apeldoomse Courant komt op 
hett persbericht af.32 In zijn verslag gaat hij nauwelijks in op het programma van Holland Casi-
no.. Het casino noemt hij 'een walhalla voor waaghalzen' en 'een doolhof van jackpotauto-
maten,, roulette, black jack en punto banco tafels'. De journalist voelt de directeur van het casi-
noo aan de tand over gokverslaving en plaatst kritische kanttekeningen bij de opzet van de Ne-
derlandsee casino's. 

Beginn jaren negentig stelt Holland Casino zich meer dan voorheen open voor journalis-
tiekee reportages. Anders dan in de beginfase, waarin de journalistiek een rechtstreekse be-
dreigingg vormt, gaat Holland Casino hier voor de public relations een meer doordacht gebruik 
vann maken. Holland Casino wil, zo stelt de directie, het eenzijdige beeld van de media nuance-
renn dat er in de casino's voornamelijk gokverslaafden zouden komen. In de serieuze journalts-

31.. Holland Casino, Jaarverslag 1995, Hoofddorp, 1996,20-21. 
32.. 'Casino's proberen schimmig imago in één dag weg te poetsen', Apeldoomse Courant, 14 oktober 1992. 
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tiekk valt een verschuiving te bespeuren van de moraliserende beoordeling - zoals die bijvoor-
beeldd nog doorklinkt in het zojuist aangehaalde artikel in de Apeldoomse Courant - naar de 
informatievee documentaire over het casino. Hoewel de kritische noot niet ontbreekt brengt de 
documentairee de verschillende facetten van kansspelen op een objectiverende manier voor het 
voetlicht,, en worden de conclusies meer aan het subjectieve oordeel van het publiek overge-
laten.. Een pregnant voorbeeld hiervan is de film A Dreamscape - Gambling in America (1994) 
vann de Nederlandse filmer Bernie IJdis. Dit is een beeldverhaal over de kansspelindustrie in de 
VS,, waar IJdis zich uit kostenoverwegingen toe beperkt, en waarin het gesproken commentaar 
zelfss volledig ontbreekt. IJdis wil niet 'moraliseren' al eindigt hij de film 'niet voor niks met de 
vreugdeloze,, apathische poppen achter de slot machines'.33 Maar dat is minder om gokversla-
vingg aan de kaak te stellen en meer om een cultuurdiagnose te stellen. Hij wil met de film 'heel 
impliciet'' en eenvoudigweg laten zien 'hoe grootschalig de droom van rijkdom geëxploiteerd 
wordt** en 'dat het gokken in de hele samenleving is doorgedrongen'. Eenzelfde benadering 
komtt naar voren in de televisie-documentaire Hollandse roulette (1997) over Holland Casino.34 

Dee maker, Oscar van der Kroon, krijgt alle medewerking van het casino. Omdat op het filmen 
inn de speelzalen vanwege de privacy van de gasten een taboe rust, organiseert Holland Casi-
noo Nijmegen speciaal voor deze documentaire zelfs een speelzaal, waarin vooraf benaderde 
spelerss spelen. 

Tekenendd voor de houdingsverandering tegenover het publiek is in 1994 de omvor-
mingg van het kwartaalblad Casino (1983) tot een maandelijks informatie-bulletin.35 Het oor-
spronkelijkee Casino is sterk belerend en productgericht. Het geeft beschrijvingen van spelvor-
menn en van casino's in heden en verleden, geeft antwoord op 'veelgestelde vragen' en bevat 
artikelenn over de vermeende belangstellingsfeer van de bezoeker. Casino schildert de bezoe-
kerr weinig gedifferentieerd af als een succesvolle (mannelijke) levensgenieter, gelijk James 
Bondd gefascineerd door avontuurlijke vakanties, mooie vrouwen, dure sieraden, luxe auto's, 
uitgelezenn wijnen, flamboyante kleding, exclusieve hotels en restaurants; advertenties van bij-
voorbeeldd Playboy en de Society Shop sluiten hierop aan. Casino vult op deze manier als het 
waree de belevingswereld van de speler, die zich hierin kan spiegelen, op voorhand en nogal 
eendimensionaall in. 

Dee belerende portee van Casino spreekt duidelijk uit een serie columns, in 1989 onder 
dee titel Casino in boekvorm uitgegeven, van de publicist en ervaren gokker G. van Lennep.36 

33.. Het Parool,  10 maart 1994. 
34.. 'Hollands e roulette' , Televisie.  VARA/NPS, 9 oktobe r 1997. 
35.. Zie Hollan d Casino , Jaarverslag  1993,24. Dit is een verschuivin g die meer in het algemee n op de consumenten -
voorlichtin gg van toepassin g is, zoals die van de Consumentenbond.  Daarbi j word t een waarderend e en adviserend e 
bejegenin gg van de doelgroe p ingeruü d voor een meer vrijblijven d informerende , zodat de interpretati e meer aan de 
consumen tt  word t overgelaten . Als sociologiestuden t maakt e ik in 1984 een werkstu k over het consumentisme . Daar-
voorr  baseerd e ik mij op een inhoudsanalys e van de ontwikkelin g gedurend e de jaren zeventi g van de 'burgerlijke ' 
ConsumentengidsConsumentengids  en de 'socialistische ' tegenhange r Koopkracht  De genoemd e overgan g komt in deze vooriich -
tjngsorgane nn voora l tot uitdrukkin g in het toenemen d belang van zogenaarrKle'vergefijkend e warenon d en 
inn het verschi l in belan g dat deze bladen hieraan toekennen . Overigen s was in de onderzocht e period e duidelij k een 
convergenti ee tusse n de beide bladen in de benaderin g van de consumen t waarneembaar . Dit maakt de later e fusi e 
tusse nn deze bladen voordehandKggend . 
36.. Een selecti e van zijn stukke n voor het blad Casino  zijn gebundel d uitgegeven : G.L van Lennep Casino,  Bert 
Bakker ,, Amsterdam , 1989. 
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Vann Lennep wijdt de lezer op anekdotische wijze in de geheimen van casino's in: 'Waarom je 
croupierss soms in de handen ziet klappen, wat de veriieskansen zijn bij de dubbele nul, waar-
omm spelers soms de huur van die maand in één keer inzetten en... waarom de bank altijd wint'. 
Diee laatste opmerking vormt de kern van de ideologische boodschap over het casino, die 
kenmerkendd is voor de fase van de vermaatschappelijking van het casino als vermaak: 'Neem 
nooitt meer geld mee dan u bereid bent te verliezen (...)', adviseert Van Lennep.37 'U kunt niet 
winnen'' (...) 'speel gewoon met het geld dat u op zak hebt', zo formuleert Mario Puzo deze 
grondregell van het casinobezoek in Inside Las Vegas (1976).38 Van Lenneps Casino valt te 
beschouwenn als de Nederlandse tegenhanger van Puzo's boek. 

Mett het inruilen van de voorschrijvende benadering eind jaren tachtig voor een meer 
uitnodigendee en verleidende, lijkt Holland Casino te veronderstellen dat de speler minder be-
hoeftee heeft aan kennis over het spel en de casino-etiquette en ideologie, wat inmiddels tot 
eenn clichématig onderwerp van gesprek geworden is, en meer geïnteresseerd is in de beteke-
niss die het casino kan hebben voor de persoonlijke leefwereld, waar de speler zelf betekenis 
enn inhoud aan moet geven. In ieder geval spreekt deze gedachte uit de serie reclamefilmpjes 
diee vanaf 1995 regelmatig op de televisie te zien zijn. Hierin houdt Holland Casino het publiek 
enkelee persoonlijke gebruiksmogelijkheden van het casino voor. De korte filmpjes, alle gesitu-
eerdd in het casino, bevatten voorgespeelde fragmenten van een verrassend avondje uit door 
eenn verliefd stel, de fiering van een verjaardag met vrienden, een amoureuze flirt tussen een 
damee en heer en een vrolijke ontlading na afloop van een overeenkomst tussen succesvolle 
zakenlieden. . 

9.5.29.5.2 Toegang 
Bijj het betreden van het casino overschrijdt de bezoeker de eerste en voornaamste grens die 
hett verschil uitmaakt tussen een onbepaalde burger en een casinoconsument. Deze grens 
wordtt door het casino scherp getrokken en nauwlettend bewaakt. Om te worden toegelaten tot 
dee bijzondere wereld van het casino moeten de bezoekers een soort douanepostt passeren. Zij 
moetenn zich daar laten registreren en zich legitimeren met een paspoort of rijbewijs. Hoewel 
dee bezoekers op drukke tijdstippen binnen het casino een onoverzichtelijk geheel vormen weet 
hett casino welke individuen zich hier ophouden.39 Daarnaast zijn er hulpmiddelen, met name 
dee video-camera's, om iemand in het casino op te sporen, mocht dat nodig zijn. De stringente 
bewakingg van de buitengrens is wettelijk voorgeschreven en dient om te waarborgen dat het 
casinoo uitsluitend volwassenen toelaat, mensen van boven de achttien jaar, en om spelers te 
kunnenn weren die hetzij op eigen verzoek hetzij op last van het casino buitengesloten moeten 
worden.. Enerzijds beschermt de wetgever de normatieve orde van het casino zo tegen perso-
nenn die onvoldoende in staat zijn om zich overeenkomstig die orde te gedragen. Anderzijds 
neemtt de wetgever deze personen en de samenleving in bescherming tegen de gevolgen van 
onwenselijkk speelgedrag. Deze grensbewaking zou overbodig zijn indien het casino niet vorm 
zouu geven aan een moeilijk te handhaven normatieve orde. De muren van het casino schep-
penn paradoxaal een zekere handelingsvrijheid en hebben op de spelers een bevrijdend effect, 

37.. Van Lennep (1989) 24. 
38.. Mario Puzo, Las Vegas.  Bekentenissen  van een gokker,  Van Holkem a & Warendorf , Bussum , 1979,12-13. 
39.. Het is niet exact bekend wie zich op een bepaald momen t in het casin o bevinden , aangezie n men zich bij het 
verlate nn van het casin o niet af hoef t te melden . 
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aangezienn het casino voor hen een van de weinige plekken om te gokken is. 
Inn combinatie met de legitimering is een entreegeld van ƒ7,50 een van de toegangs-

voorwaarden.. Voor de inkomsten van het casino, die hoofdzakelijk voortvloeien uit de kans-
spelen,, is dit entreegeld van marginale betekenis. Dit heeft eerder een symbolische dan een 
economischee waarde. De transactie onderstreept dat de casinobezoeker een bewuste keuze 
maaktt en dat het casino een consumptieve gelegenheid is. De grenspost voorziet verder in de 
brochuress De regels van het spel en De risico's van het spel. Het casino geeft in deze brochu-
ress een algemene omschrijving van de bedoelingen van het casino, de gang van zaken bij de 
verschillendee kansspelen, aanwijzingen over hoe men zich in het casino dient te gedragen en 
aann welke gevaren men zich blootstelt. In de brochures banadrukt Holland Casino dat het er in 
dee ovemeidscasino's gegarandeerd eerlijk aan toe gaat, en dat de kansspelen zijn bedoeld om 
daarr gedurende een 'gezellig avondje urf spanning en plezier aan te beleven. Gezien de ver-
leidingenn van het spel doet de bezoeker er volgens de brochures 'verstandig aan om vóór een 
bezoekk aan een Holland Casino te bedenken hoeveel deze op een avond uit wil geven'. Bij de 
entreee en in de foyer wordt de gast aldus opmerkzaam gemaakt op de voornaamste elemen-
tenn uit de normatieve orde van het casino. 

Evenn belangrijk als de persoonlijke legitimering van de bezoekers en de maatschappe-
lijkee legitimering van het casino is de toegangsvoorwaarde van de kledingvoorschriften. Hier-
meee komt een meer precieze afstemming tussen individuele personen en de stijl van het casi-
noo tot stand. De kledingvoorschriften zijn binnen het casino een veelbesproken onderwerp. Dit 
komtt doordat de voorschriften voor de kledij in de loop der tijd versoepeld zijn. Een 'verzorgd' 
uiterlijkk en 'correcte' kleding blijven weliswaar verplicht, maar een positieve toetsing in termen 
vann in ieder geval 's-avonds 'galakleding' wordt, nadat de verplichting voor mannen om een 
stropdass en een colbert te dragen in 1985 al is afgeschaft, vervangen door een negatieve toets 
opp wat is uitgesloten, zoals een verschoten spijkerbroek, een korte broek of sportschoenen. 
Dezee versoepeling maakt deel uit van de strategie van Holland Casino gericht op een verbre-
dingg van publieksgroepen door een verlaging van de toegangsdrempel. Aanleiding tot deze 
strategiee is onder meer de opkomende concurrentie van het 'volksroulette' Golden Ten. De 
populariseringg van het casino en de versoepeling van de kledingvoorschriften kunnen beide 
weerr in verband worden gebracht met een meer algemene 'informalisering' van de omgangs-
vormenn sedert de jaren zestig, zoals met name omschreven door Cas Wouters in Van minnen 
enen sten/en (1991).40 De variatie in het aanvaardbare gedrag is op veel terreinen toegenomen 
terwijll de tolerantie voor extreme gedragsuitingen afgenomen zou zijn. De theorie van 'infor-
malisering'' is meer in het algemeen ook van belang ter verklaring van de opkomst en groei van 
gokmarkten.411 (zie hoofdstuk 10) Aangezien kleding een der belangrijkste merktekens van 
groeperingenn is en het casino als uitgaansgelegenheid van oorsprong elitair en sterk op uiter-
lijkk vertoon gericht is, manifesteert de popularisering van de casino's zich nadrukkelijk in de 
kledingvoorschriften. . 

Tenn eerste komt de versoepeling van de kledingvoorschriften tot uiting in een minder 

40.. C. Wouters . Van minnen  en sterven.  Informalisering  van omgangsvormen  rond  seks  en dood,  Bert Bakker , Am-
sterdam ,, 1990. 
41.. Wouter s (1990) relateer t het proce s van informaliserin g aan afnemend e machtsverschille n tusse n uiteenlopend e 
bevolkingsgroepen .. In deze studi e breng ik dit proce s ook in verban d met een zekere 'normstuwing ' veroorzaak t door 
eenn commercialiserin g van de cultuu r (zie hoofdstu k 10). 
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strakkee koppeling tussen groeperingen, activiteiten en de kleding. Dit is een verandering in de 
kleedcode.. Voor sociaal hoger geplaatsten en bij voorname gelegenheden is het eerder toe-
gestaann om kleding te dragen die voorheen vrijwel uitsluitend werd geassocieerd met lager 
geplaatstenn en alledaagse aangelegenheden, terwijl exclusieve kleding gedragen door lager 
geplaatstenn minder snel misplaatst gevonden wordt. Vooral het mogelijke verlies van status 
doorr een devaluatie van de kleedcode ziet Holland Casino als een bedreiging, en stelt grenzen 
aann de versoepeling van de kledingvoorschriften. In het verlengde hiervan kan verwarring ont-
staann waar sprake is van status of sexe-omkering in kleedstijlen of waar bloot wordt geculti-
veerd;; zoals door de 'sociale stijging' van het T-shirt met spijkerbroek, of door een opzettelijk 
ongeschorenn gezicht of gehavende kleding, of mannen die staartjes en vrouwen die broeken 
gaann dragen, of door het tonen van de vrouwennavel en de blote mannenborst. 

Tenn tweede komt de versoepeling tot uiting in een individualisering van de kleedcode, 
eenn verandering van de kleedcode. De beoordeling van wat aanvaardbare kledij is wordt min-
derr afhankelijk van officiële voorschriften en autoriteiten en wordt meer afhankelijk van de in-
schattingg van de situatie en de persoonlijke interpretatie. Dit geldt ook voor de medewerkers 
vann het casino. 'Als je tien medewerkers spreekt over de kledingvoorschriften krijg je tien ver-
schillendee antwoorden', stelt de directie van het casino. Voor Holland Casino brengt de indivi-
dualiseringg met zich mee dat de bezoekers een beoordeling van hun uiterlijk door het casino 
minderr acceptabel zijn gaan vinden. De keuring van het publiek bij de entree, de voornaamste 
taakk van de portier, geschiedt daarom met grote omzichtigheid. 

Terwijll door de toenemende verscheidenheid de noodzaak van controle op de kleding 
toeneemt,, beperkt de individualisering de mogelijkheid tot controle. Samengenomen maken 
dezee aspecten de grote gevoeligheid van de kledingvoorschriften in het casino begrijpelijk. De 
toegestanee kledij raakt onderhevig aan permanente verandering en wordt het resultaat van 
eenn onderhandelingsproces. In objectieve zin valt daarom moeilijk aan te geven waarde grens 
ligt.. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de aanvullende bepalingen die het casino aan kleding met een 
grenskarakterr stelt. T-shirts zijn niet toegestaan. Maar voor 'nette T-shirts', met name die zon-
derr afgedrukte teksten of afbeeldingen, kan de portier een uitzondering maken; T-shirts zijn 
voorr vrouwen bovendien eerder toegestaan dan voor mannen. Ook 'nette spijkerbroeken' en 
'nettee truien' zijn toelaatbaar mits de betrokken bezoeker er in het algemeen 'verzorgd' en 
'stijlvol'' uitziet. Sandalen zijn bijvoorbeeld alleen in combinatie met sokken toegestaan. De 
portierr is ook geneigd coulanter te zijn tegenover personen die het casino in groepsverband 
bezoeken.. In grensgevallen laat de portier het veelal bij een 'waarschuwing'. Het casino biedt 
nogg de mogelijkheid om een blauwe blazer te lenen; sporadisch wordt hier gebruik van ge-
maakt,, doorgaans door personen die het casino in een T-shirt bezoeken. Voor wat de toege-
latenn kleding betreft zijn er verschillen tussen de vestigingen van Holland Casino, in de bad-
plaatss Scheveningen of in de landstad Amsterdam is het kledingbeleid bijvoorbeeld soepeler 
dann in de provinciestad Nijmegen. Maar de beoordeling van de kleding blijft afhankelijk van 
subjectievee oordelen en een voortdurend punt van onderhandeling. Om discussies met bezoe-
kerss over kledingstukken die niet expliciet onder de entreevoorwaarden vermeld staan te voor-
komen,, is bepaald dat het oordeel van de portier beslissend is. De gevoeligheid van de kle-
dingvoorschriftenn komt tot uiting in de uitgebreide aandacht op het bord met de entreevoor-
waarden,, waarvan de tekst staat weergegeven in figuur 9.2. 
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ENTREEVOORWAARDEN N 

** Leeftijd: Minimumleeftijd 18 jaar. 
Legitimatiebewijss en verzorgde kleding verplicht. 

** Kledingvoorschriften: 

Dee controleur bij de ingang van het casino beslist namens de directie 
off de kleding voldoet aan de voorschriften. 

Niett toegestaan: 

-- Opvallende jeans en vrijetijdskteding. 
-- Werkkleding, behalve uitgaansuniformen. 
-- Sport- of badkleding, korte broek. 
-- Trainings- of joggingpak. 
-- Sportschoenen, slippers en bootschoenen. 

Voorr heren bovendien geen T-shirts, geen sandalen zonder sokken. 
Truienn alleen in combinatie met een overhemd. 

UU wordt verzocht jacks en jassen, petten en mutsen af te geven bij de garde-
robe. . 

FiguurFiguur 9.1: Toegangsvoorwaarden zoals vermeld bij de entree tot Holland Casino 
NijmegenNijmegen (opgetekend in oktober 1992). 

Hett zou onjuist zijn te menen dat expliciete richtlijnen er zorg voor dragen dat bezoe-
kerss zich naar de standaarden van het casino voegen. Net zomin als verkeersborden het juiste 
verkeersgedragg afdwingen, dwingen de huisregels van het casino de spelorde af. Het wense-
lijkee gedrag ligt besloten in het gehele ontwerp van het casino. De formele voorschriften leve-
renn hier slechts een bescheiden bijdrage aan. Ze zijn eerderr het gevolg dan de oorzaak van de 
spelorde.. Expliciete formuleringen kunnen worden aangeroepen wanneer iemand zich niet als 
vanzelff binnen de marges van de huisregels beweegt. Door hier vooraf op te wijzen bevordert 
hett casino de bekendheid met deze regels. Tevens schept het casino de mogelijkheid om de 
regelss in herinnering te roepen en om eventuele aanwijzingen van medewerkers aan de gas-
tenn te verantwoorden. Holland Casino gaat er vanuit dat het merendeel van de bezoekers de 
huisregelss globaal aanvoert en onderschrijft, en hier vrijwillig gehoor aan geeft. 

9.5.39.5.3 Speelruimte 
Dee spelorde valt in ruimtelijk opzicht te beschrijven aan de hand van routes door de speelza-
len.. Hoewel de bezoekers na de entree verschillende richtingen inslaan en gebruik maken van 
diversee kansspelen en restauratieve geneugten, die bij een oppervlakkige kennismaking wel-
lichtt de indruk van een 'doolhof wekken, zijn de plaatsing en volgorde hiervan doordacht en 
zijnn de alternatieven begrensd. Het gaat om een zorgvuldig ge-ensceneerde verscheidenheid 
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aann activiteiten, die de bezoekers een zekere bewegingsruimte en keuzevrijheid gunnen. Deze 
verscheidenheidd heeft, met andere woorden, een structuur en vormt een eenheid. Het verken-
nenn van deze speeleenheid, het zoeken van een individuele weg en het innemen van passen-
dee spelposities is wat het casino de bezoekers te bieden heeft. 

Opp het niveau van het casino als geheel kent de spelorde van Holland Casino Nijme-
genn een driedeling, gelijk alle vestigingen van Holland Casino. De driedeling komt tot uiting in 
afzonderlijkee speelzalen: de speelautomatenzaal, de zogeheten 'jackpotclub' met 
1500 speelautomaten, de grote zaal voor de traditionele tafelspelen met 14 speeltafels en de 
cerclecercle privé, ook wel de balkonzaal genoemd met 4 speeltafels. De rangorde tussen deze za-
lenn valt aan het ontwerp van het gebouw af te lezen. De bouwkundige hiërarchie overlapt met 
dee culturele: de speelautomaten onderin, de zaal voor de tafelspelen op de middenverdieping 
enn de cercle bovenin het gebouw. De sociale hiërarchie valt af te leiden uit de populariteit, de 
groottee en de inrichting van de zalen en doorkruist de culturele hiërarchie. De zaal voor de tra-
ditionelee tafelspelen is verreweg het grootst en centraal gelegen op de routes door het ge-
bouw.. De twee andere zalen liggen ten opzichte hiervan perifeer en zijn aanzienlijk kleiner; de 
jackpotclubb is de helft kleiner en de balkonzal heeft ongeveer eenvijfde van het oppervlak van 
dee grote speelzaal. De gemiddelde spelerdichtheid van de zalen versterkt deze indruk van de 
socialee rangorde. In de Jackpotclub, die op drukke tijdstippen overvol is en waar dan geen 
automaatt meer te bemachtigen valt, hebben de spelers de minste speelruimte. In de balkon-
zaall beschermt het casino de individuele speelruimte. Wanneer het daar druk is met 'toe-
schouwers'' worden de tafels afgeschermd met een hekje. 

Bijj de ingang van het casino kunnen de bezoekers uit twee alternatieve richtingen kie-
zen.. Zij kunnen evenwijdig aan de gevel van het casino over een hellingbaan naar de jackpot-
clubb afdalen; wanneer zij deze speelautomatenzaal doorlopen kunnen zij aan het andere uit-
eindee eventueel via een trapje in de grote zaal komen. De balkonzaal valt alleen vanuit de 
grotee zaal te bereiken, via de hellingbaan die vandaaruit schuin omhoog loopt. Deze helling-
baann is een verdieping hoger gelegen en loopt parallel aan die van de jackpotclub. De balkon-
zaall biedt een uitzicht over de grote zaal en bovendien nog een uitzicht naar buiten over de 
Waall - ook afgemeten naar de visuele mogelijkheden neemt de balkonzaal een vooraanstaan-
dee positie in. Opvallende sfeerverschillen tussen de zalen leveren de bedekking van de vloe-
renn en de verlichting op. De ruimte voor de speelautomaten, waar zich ook de toiletten bevin-
den,, is helder wit verlicht en de vloer is betegeld. In de grote zaal is het licht gelig en gedempt. 
Inn de balkonzaal hangt een opvallend grote kroonluchter. Op de vloeren van de beide ruimten 
voorr tafelspelen ligt een tapijt. Alledrie de speelzalen zijn voorzien van een bar en in de grote 
zaall bevindt zich bovendien, half afgeschermd, het restaurant Le Romain; aan de bar van de 
jackpotclubb zijn naast drankjes ook snacks verkrijgbaar. In ruimtelijk opzicht is de grote zaal 
mett tafelspelen zonder meer beeldbepalend. Terwijl deze zaal in de culturele hiërarchie een 
middenpositiee inneemt, onder de exclusieve balkonzaal en boven de populaire jackpotclub, 
staatt de grote speelzaal bovenaan in de sociale hiërarchie van het casino. 

Opp haar beurt doorkruist de economische rangschikking van de kansspelen zowel de 
culturelee als sociale hiërarchie van het casino. Zijn de omzetten van de speelautomaten, zoals 
eerderr besproken, midden jaren negentig voor Holland Casino al even groot ais die van de ta-
felspelen,, wanneer we rekening houden met de exploitatiekosten, die bij de arbeidsintensieve 
tafelspelenn veel hoger zijn dan bij de speelautomaten, dan leveren de speelautomaten veruit 
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FiguurFiguur 9.3: De hiërarchische opbouw van het casino. 

dee grootste bijdrage aan de winst 
vann Holland Casino (zie paragraaf 
6.2.2).. En hoewel de omzet door het 
grotee aantal bezoekers in de grote 
speelzaall aanzienlijk is, is het 
rendementt van de balkonzaal relatief 
hogerr door de hoge inzetten van de 
spelers.. De culturele, sociale en 
economischee hiérarchiën van het 
casinoo zijn, zoals samengevat in 
figuurfiguur 9.3, relatief onafhankelijk van 
elkaar. . 

Dee ruimtelijke driedeling van het casino staat niet zonder meer gelijk aan een driedeling 
inn het publiek. Volgens de directie zou uit publieksenquêtes van Holland Casino, waarvan de 
uitkomstenn geheim zijn, blijken dat veel spelers meerdere kansspelen beoefenen en van 
meerderee speelzalen gebruik maken. Dit valt ook gemakkelijk waar te nemen. Maar dit wil niet 
zeggenn dat spelers op eenzelfde manier en in dezelfde mate van verschillende kansspelen en 
speelzalenn gebruik maken. Veel spelers hebben een uitgesproken voorkeur voor specifieke 
zalenn en kansspelen. In hoeverre de verdeling van het publiek binnen Holland Casino over de 
zalenn en de kansspelen overlapt met sociale verschillen buiten het casino, bijvoorbeeld die 
naarr leeftijd, opleiding en inkomen, kan of wil Holland Casino niet aangeven. Hoewel verban-
denn tussen de achtergronden van het publiek en specifieke kansspelen dus onbekend zijn, lijkt 
hett onwaarschijnlijk dat statistische verschillen die wat dit betreft buiten het casino in vergelij-
kingg met de bingo of de speelautomatenmarkt nog duidelijk aantoonbaar blijken, binnen een 
casinoo op geen enkele manier, zij het waarschijnlijk minder geprononceerd, een rol zouden 
spelen.422 Aan de hand van oppervlakkige observaties valt hier moeilijk een indruk van te ge-
ven,, temeer daar de gedrags- en kleedvoorschriften van het casino de zichtbare verschillen 
vann buiten het casino afvlakken. Te zien valt bijvoorbeeld wel dat niet alle bezoekers zich even 
gemakkelijkk in hun 'correcte kleding' bewegen. Aannemelijk is dat verbanden tussen specifieke 
spelenn of kledingstukken aan de ene en sociale groeperingen aan de andere kant, dubbelzin-
nigg zijn en eerder naar voren komen in de manier waarop kansspelen beoefend worden dan in 
hett blote feit van de deelname. Aan deze verkleining van de verschillen draagt Holland Casino 
zelff bij, door de diversificatie van het kansspelassortiment. 

Ongeachtt de vraag of en in hoeverre het publiek in de uiteenlopende speelzalen cor-
respondeertt met uiteenlopende sociale groeperingen, zijn de stijlverschillen tussen de speel-
zalenn afgemeten naar de entourage, de opgestelde kansspelen en het speelgedrag aanmer-
kelijk.. We kunnen ook zeggen dat de stijl van het casino betrekkelijk los staat van de sociale 
herkomstt van de bezoekers, ofwel dat de achtergronden van de gasten voor het casino irrele-
vantt zijn, mits zij zich overeenkomstig de stijlvoorschriften van het casino gedragen. De stijl-
verschillenn tussen de speelzalen sluiten aan bij de omschreven typologie voor de Waalkade: 
ookk de casinostijl valt te omschrijven in termen van een 'grijpcultuur* en een hybride 'cultuur 

42.. Zie de door mij in 1993 gehouden landelijke enquête naar de deelname aan kansspelen, zoals weergegeven in: 
S.. Kingma, Risico-analyse kansspelen, Ministerie van WVC, KUB, Tilburg, 1993. 
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vann verschillen'. De cultuur van verschillen komt in het casino ten eerste tot uiting in de be-
schrevenn stijlverschillen tussen de drie speelzalen. Ten tweede vormen deze stijlen een ver-
zwaktee afspiegeling van de meer geprononceerde cultuurverschillen die buiten het casino 
achtereenvolgenss tot uiting komen in de cultuur rond het bingo, het casino en de speelauto-
maat.. Bekeken door het aan de Waalkade ontleende prisma van figuur 7.1 sluit de grote zaal 
hett dichtst aan bij de 'grijpcultuur* de balkonzaal bij de 'stijlcultuur* en de speelautomatenzaal 
bijj de 'lijfcultuur*. Het casino brengt verschillende culturele typen onder een gemeen-
schappelijkee noemer en reduceert deze tot de stijldimensie. Door de popularisering van het 
casino,, met de versoepeling van de kledingvoorschriften en de introductie van speelautoma-
ten,, staat het casino onder invloed van de lijfcultuur. Maar de nadruk die het casino, mede on-
derr politieke druk, op het behoud van het roulette en de elitaire stijlelementen legt, houdt een 
beschermingg in van de meer oorspronkelijke casinocultuur. Overeenkomstig de Waalkade als 
geheell valt het casino te begrijpen als een grijpcultuur die aan de ene kant elementen uit de 
stijlcultuurr vercommercialiseert en aan de andere kant elementen uit de lijfcultuur 'opwaar-
deert',, waardoor mengvormen ontstaan. Dit is geen zuiver eclecticisme, omdat het casino de 
oorspronkelijkee cultuurelementen omvormt en samenvoegt tot de nieuwe grijpcultuur. 

Dee hybride cultuur van verschillen valt, naast de reeds besproken nadruk die het casi-
noo zelf via de kleding, de spelregels en de entourage op formele voorschriften en uiterlijkheden 
legt,, met name af te leiden uit de samenstelling van het publiek, uit de afwisseling in het speel-
gedrag,, uit de actieve houding en het illusoire gokelement bij het roulettespel en uit het kijkspel 
vann de toeschouwers. 

Hett casino is, zo blijkt uit de nationale enquête waarvan ik in 1993 in het rapport Risico-
analyseanalyse kansspelen verslag deed, in het algemeen gesproken ongeveer even populair bij 
mannenn als bij vrouwen en relatief populair bij hoger opgeleiden (zie tabel 6.5).43 In deze op-
zichtenn laat het casinopubliek zich van het bingo- en speelautomatenpubliek onderscheiden. 
Naderr beschouwd is het niet alleen zo dat het aandeel mannen en vrouwen min of meer gelij-
kelijkk over het publiek verdeeld is, maar dat het casinobezoek in veel gevallen uit paarrelaties 
bestaat.. Een publieksenquête uit 1991 van Holland Casino zou, volgens de directie, uitwijzen 
datt bezoekers het casino in ongeveer de helft van de gevallen met hun partner bezoeken en 
voorr het overige, min of meer gelijk verdeeld, het casino met vrienden en kennissen ofwel al-
leenn bezoeken. Holland Casino legt in de beeldvorming ook de nadruk op de intieme sociale 
relaties;; in de reclames toont Holland Casino geen individuele spelers maar altijd paren of 
vriendengroepen.. De paren en bevriende stellen zoeken elkaar niet in het casino op, zo valt te 
observeren,, maar vormen zich voorafgaand aan het casinobezoek - wat ik eerder voor het ter-
rasbezoekk aan de Waalkade opmerkte. De verhoudingen tussen mannen en vrouwen binnen 
groeps-- en paarrelaties zijn niet gelijkwaardig, maar lijken een afspiegeling van de onderlinge 
relatiess te zijn. In het casino kun je bijvoorbeeld mannen zien die zelf niet of nauwelijks spelen 
maarr wel speelgeld aan hun vrouw of vriendin geven. Sommigen van hen lijken wel en ande-
renn weer niet in het spel van hun partner geïnteresseerd te zijn. Je ziet daarentegen ook stel-
lenn bij wie de man het voortouw neemt en zich naast zijn eigen spel actief met dat van zijn 
vrouww bemoeit. Er zijn paren die voortdurend overleggen en afwisselend de inzetten doen. 
Somss lijkt er sprake van een taakverdeling, waarbij de een beslist en de ander inzet. Variatie 

43.. Kingm a (1993). 
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binnenn de bezoekrelaties ontstaat verder doordat sommigen bij elkaar blijven en anderen ieder 
eenn individuele route volgen, waarbij zij elkaar af en toe ontmoeten. Interacties buiten de be-
zoekrelatiess om zijn in het casino wel mogelijk maar komen slechts in beperkte mate voor, en 
zijnn veelal oppervlakkig. Zonder duidelijke aanleiding spreekt men elkaar niet aan. Als enkele 
nieuwee bezoekers bij een speluitleg wat uitbundig worden, wijst de croupier erop dat 'het de 
bedoelingg is om in het casino de rust te bewaren'. Volgens de croupier heerst in het casino een 
zekeree spanning en moeten de medespelers niet uit hun concentratie gehaaid worden. Zulke 
doorgaanss onuitgesproken maatstaven voor het gedrag maken deel uit van het decorum van 
hett casino. Een uitzondering, die de regel van de afstandelijke en oppervlakkige omgang be-
vestigt,, valt te zien in het incidentele gekout van sommige habitués aan de blackjacktafels. Het 
casinoo kent zo een gevarieerd en omvangrijk publiek, dat voor de afzonderlijke bezoekers niet 
zozeerr dient om zich mee te vereenzelvigen alswel om zich van te onderscheiden en zich aan 
tee presenteren. Deze representatieve cultuur in het casino, die op deze manier valt af te lezen 
aann de samenstelling en omgang van het publiek, steekt van een afstand bezien af bij de 
nieuwsgierigee gezelligheidscultuur in het bingocircuit aan de ene en de meer onverschillige en 
egocentrischee cultuur rond speelautomaten aan de andere kant. 

Hett roulettespel leent zich bij uitstek om in het veld van de kansspelen vorm te geven 
aann een cultuur van verschillen, zonder te willen beweren dat er een noodzakelijk of dwingend 
verbandd tussen dit spel en de grijpcultuur is. Het roulette onderscheidt zich met name van an-
deree kansspelen door de grote individuele vrijheid bij de kansbepaling en door de dienstverle-
ningg van de croupier. De speler maakt niet alleen zelf uit hoeveel geld hij of zij in zal zetten, de 
spelerr bepaalt bovendien de kansverdeling van de inzet. Tussen het eenvoudige zwart of rood 
spelen,, waarbij de kans op winst bijna 50 procent is, tot aan de inzet op een enkel nummer, 
waarbijj die kans slechts 2,7 procent is, is er een breed en continue spectrum aan soms uiterst 
gecompliceerdee inzetten mogelijk. Hierdoor, en doordat spelers in een enkele spelronde hun 
jetonss tevens aan een verschillende kansverdeling kunnen koppelen, en ook nog eens hun in-
zettenn over opeenvolgende spelronden kunnen verdelen, ontstaat een oneindige variatie in het 
directee speelgedrag. Een hiërarchie in opgestelde speltypen bouwt voort op en versterkt deze 
individuelee variatie in het speelgedrag. Holland Casino Nijmegen heeft roulette- en blackjack-
tafelss met een minimale inzet van 10,20 of 40 gulden; de voorzichtige speler kan bij het Twin-
roulettee minimaal 5 gulden inzetten. De variatie wordt verder vergroot door het verschil tussen 
hett Frans en het Amerikaans roulette, waar de speler met een eigen kleur speelt en altijd zelf 
inn moet zetten. Verschillen in het speelgedrag ontstaan daarnaast doordat bij sommige tafels 
dee mogelijkheid bestaat om zittend te spelen. Uitsluitend in de balkonzaal kan het exclusieve 
Punto-Banco,, een variant van Baccarat, worden gespeeld. Holland Casino vergroot de ver-
scheidenheidd van het spelassortiment in de grote zaal vanaf 1993 verder met de introductie 
vann het Sic-Bo spel, een Rad van Fortuin en een Pokerspel. 
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AfbeeldingAfbeelding 9.1: Overzicht van de grote zaal in Holland Casino Nijmegen (het publiek op deze foto 
isis geënsceneerd door Holland Casino). Op de voorgrond een Amerikaans roulette tafel. De tafel-
schefschef houdt toezicht op twee tafels tegelijk. Achter haar, linksonder, zijn de twee zuilen te zien 
waaropwaarop de laatst gevallen nummers van deze speeltafels getoond worden. (Holland Casino) 

Inn dit spelaanbod, zorgvuldig opgebouwd vanaf de speeltafels, via de inrichting van de 
speelzalenn en de hiërarchie van het complete casino, waarin op een gegeven moment een 
oneindigee variatie aan spelhandelingen plaatsvindt en dat leidt tot een onoverzichtelijk en een 
nauwelijkss te volgen schakering van individuele gedragingen, vindt een verdeling van de spe-
lerss over de in het casino gangbare niveau's en gradaties in het speelgedrag plaats (zie af-
beeldingbeelding 9.1). Spelers stemmen hun individuele spelpositie af op hun voorkeuren, vaardighe-
den,, draagkracht of indruk die zij bij anderen willen wekken, en nemen daarmee een positie in 
dee spelersrangorde van het casino in. De positie die zij al spelende innemen zegt niet alleen 
ietss over het kansspel maar onthult tegelijkertijd iets over het wezen en de aspiraties van de 
spelers,, die zich met hun speelgedrag onwillekeurig ten opzichte van elkaar onderscheiden. 

Zonderr hier nader op in te kunnen gaan, want dat vereist een indringend onderzoek 
naarr het verband tussen het speelgedrag en de leefstijl van spelers, zoals ik eerder bijvoor-
beeldd heb verricht naar een tiental bingospeelster,44 merk ik op dat de schakering van spelers 
overr de speelruimte van het casino deel uitmaakt van de belonende functie die het casino voor 
dee spelers heeft. Het spelspectrum stelt spelers in staat deel te nemen aan de spelgemeen-
schapp zonder onder hun niveau te spelen, waardoor zij het spel als saai of minderwaardig er-

44.ZieKingmaa (1988). 
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varen,, of boven hun niveau te speten, waardoor zij het spel moeilijk of gevaarlijk zouden kun-
nenn vinden. Zo biedt het casino aan een ieder, afgestemd op de individuele wensen en moge-
lijkheden,, een zinvoile persoonlijke speelruimte. In hun beschouwingen over vermaak wijzen 
sociologenn als Goffman, in zijn essays Fun in Games (1961) en Interaction Ritual (1967), en 
Eliass en Dunning, in hun artikel Quest for Excitement in Leisure (1969), nadrukkelijk op de re-
guleringg van het spel via persoonlijke spanningsbalansen.45 In het verlengde van deze hori-
zontalee spanningsregulering wijs ik er hier op dat dit binnen het casino leidt tot een verticale 
differentiatiee in het publiek. Het spelspectrum levert een maatstaf op waarmee de spelers, en 
ookk de croupiers of het management, hun gedrag waarderen en reguleren. Deze waardering 
betreftt niet slechts de vraag in hoeverre spelers zich binnen de marges van de spelorde be-
wegen,, maar sterkt zich uit tot de fijnere onderscheidingen van alle gedragsnuances, inclusief 
dee omgangsvormen en het decorum van het casino: het betreft de vraag aan welke positie zij 
opp een bepaald moment binnen de spelorde inhoud geven. Aan de hand van gevoelens en ui-
tingenn van bewondering en afkeuring kunnen zij hun gedrag aanpassen. Spelers kunnen zo 
respectt afdwingen, niet alleen durf maar ook verantwoordelijkheid etaleren, en vinden aldoen-
dee hun weg en plaats in de spelgemeenschap. Spelers delen elkaar bijvoorbeeld in de catego-
riee van de 'waaghalzen' en 'lafaards', van de 'goede' en 'slechte' spelers, van de 'nette' en 
'slordige',, de 'fatsoenlijke' en 'gemene' of de 'superieure' en 'minderwaardige', al naar gelang 
hett perspectief en het speelfacet dat zij als criterium aanleggen. Zoals een dierentuin de ver-
schillenn tussen de diersoorten presenteert, zo toont de sociale arena van het casino een scha-
keringg van menselijke speelstijlen. Op een algemeen en grofmazig niveau onderscheiden de 
directiee en de croupiers, overigens niet altijd in dezelfde bewoordingen, een vier- of vijfdeling in 
hett publiek. Zij onderscheiden de in omvang beperkte categorie van de 'grote spelers', die met 
hunn hoge inzetten de aandacht trekken, veelal bij naam bekend zijn, ontzag inboezemen en 
uiterstt voorkomend behandeld worden. Hieronder kunnen zich ook de 'professionele' spelers 
bevinden,, die berekenend en hoofdzakelijk met een winstoogmerk te werk gaan. Daaronder 
volgtt de in omvang grotere categorie van 'regelmatige spelers', waarbinnen het onderscheid 
wordtt aangelegd tussen de 'serieuze' of 'echte' spelers, die zich op het kansspel concentreren, 
enn de 'recreatieve' of 'kleine' spelers, die het minder om het spel en meer om de sfeer te doen 
is.. De 'kijkers' gelden doorgaans als een subcategorie van de 'recreatieve' spelers; zij spelen 
nauwelijkss en wijden hun tijd en aandacht aan de secundaire beleving van het spel van ande-
ren.. In deze klassering bezetten de Verslaafden', 'sukkels' of 'stakkers' de onderste laag. 

Dezee klassifioering, gedragen door continue gradaties binnen iedere categorie en ge-
entt op de beloningsstructuur van de kansspelen, houdt zichzelf als een soort sociaal perpe-
tuumtuum mobile instand. Want van de beloning van het kansspel gaat een stimulans tot voortzet-
tingg en versterking van het speelgedrag en dus ook van de spelorde uit. Wie wint kan welis-
waarr direct het casino verlaten maar zet (een deel van) het ais toevallig ervaren fortuin toch 
weerr in. De beloning bestaat niet louter uit een financieel voordeel. Winst in het casino staat 
gelijkk aan nieuwe speelmogelijkheden: de beloning bestaat uit het speten zelf. Winst betekent 
eenn vergroting van de handelingsvrijheid in het casino, en het blijft steeds onzeker hoe groot 

45.. E. Goffman , 'Fun in Games' , in: Two studies  in  the sociology  of  interaction,  Indianapolis , 1961; E. Goffman , In-
teractionteraction  Ritual.  Essays  on face to face  behaviour,  Chicago , 1967; N. Elias , E. Dunning , 'Ques t for Excitemen t in Lei-
sure' ,, Society  and Leisure,  nr.2,50-85 . Zie Kingm a (1991). 
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dezee vrijheid zal worden of wanneer hier een eind aan komt. Deze vrijheid ondermijnt de soci-
alee orde van het casino niet, doch bevestigt deze eerder. Het gaat bij het spel om 'discipline-
rendee beloningen', die sturing aan het speelgedrag geven. De winst staat immer in verhouding 
tott de hoogte van de inzet en het genomen risico, zodat de speler niet lichtvaardig zal beslui-
tenn om met de winst tot een ander en hoger spelniveau over te gaan; dat vereist meer vaar-
digheid,, een grotere draagkracht of een ander zelfbeeld. De geraffineerde statistiek van het 
kansspell zorgt er niet alleen voor dat spelers regelmatig iets winnen, maar natuurlijk ook dat zij 
zelfss vaker of meer verliezen. Dit verlies ondermijnt de spelorde evenmin. Spelers weten dat zij 
vanaff een zeker verlies niet verder kunnen spelen, zonder buiten de bandbreedte van hun ei-
genn speelklasse te vallen. Verliezers trekken zich terug tot de gelederen van de kijkers, nemen 
eenn drankje en maken een praatje aan de bar, wagen voor de aardigheid nog een gokje op 
eenn automaat en verlaten het casino, om eventueel een volgende keer op hun eigen niveau 
eenn nieuwe kans te wagen. Wel kunnen de uitkomsten in de loop van iemands speelcarrière, 
afhankelijkk van opgedane ervaring, nieuwe voorkeuren of gewijzigde omstandigheden, aanlei-
dingg zijn tot de overgang naar een andere speelcategorie. 

Hett principe van de beloning behoort tot de kern van ieder kansspel. Maar de belo-
ningsdynamiekk leidt nergens tot een zo openlijke en rijk geschakeerde verscheidenheid aan 
individuelee spelers als rond de roulettecultuur van het casino. Dit maakt het spel boeiender om 
tee bekijken dan bijvoorbeeld het onnavolgbare spel op de automaten, het eenvormige bingo of 
dee eenvoudige trekking van een loterij. Naast de beloningen van het spel ervaren spelers de 
entouragee van de luxueuze omgeving, de medespelers en de voorkomende bediening in het 
casinoo als belonend voor hun speel- en uitgaansgedrag. In meerdere opzichten geeft het casi-
noo een nadere inhoud aan de cultuur van verschillen van de Waalkade. 

Dee cultuur van verschillen en het sociaal perpetuum mobile van het casino veronder-
stellenn een unieke houding van de spelers. De spelorde kan zichzelf alleen in stand houden 
voorr zover spelers zich ervan bewust zijn dat de beloningen van het casino tijdelijk zijn en tot 
dee speelruimte beperkt blijven. Spelers zijn ervan doordrongen, of worden er door de gevolgen 
vann hun speelgedrag anders wel aan herinnerd, dat het spel vaker met verlies dan winst ge-
paardd gaat. Met de kostenpost van dit verlies trakteren zij zich als het ware zelf op de belonin-
genn van het casino. Dit bewustzijn van de betrekkelijkheid van de luxe, van het risico en van 
dee winst sluit aan bij de stijlcultuur en wijst op de illusie als een belangrijke belevingsdimensie 
inn het casino; spelers koesteren niet meer dan een schijnbare winst. De illusie valt te markeren 
tenn opzichte van de fantasie aan de ene en de simulatie aan de andere kant. De fantasie acht 
ikk eerder typerend voor de loterijen, het bingo of het blackjack en sluit aan bij de lijfcultuur. 
Daarr geeft de concentratie op het resultaat aanleiding tot de koestering van een droomwereld, 
eenn andere wereld die eventueel de werkelijkheid kan worden. Bij de simulatie, die aansluit bij 
dee grijpcultuur, geven spelers zich over aan een namaakwereld waarmee zij omgaan alsof dit 
dee werkelijkheid is. Deze houding past beter bij de speelautomaat. De speelautomaat bevat 
eenn voorgeprogrammeerde reeks van beloningen, naar believen te activeren door de speler. 
Terwijll gedragsregulering bij de fantasie, zoals ik elders voor het kienen en bingo heb be-
toogd,466 vooral tot stand komt door de symbolische betekenis van het spel (instrumenteel of 
expressief),, is de gedragsregulering bij de simulatie gericht op een beheersing van de gevol-
genn (verslaafd of beheerst) en ligt bij de illusie het accent op de normatieve regels van de 

46.ZieKingma{1991) . . 
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spelordee (deviant of conformerend) (zie figuur 6.1) 
Hoewell de illusie valt te 

beschouwenn als een voorname 
belevingsdimensiee in het casino, zijn 
dee fantasie en de simulatie daar ook 
vann belang, zij het waarschijnlijk bij de 
minderr dominante of marginale 
speltypenn en spelerscategorieën. 
Zoalss verbeeld in figuur 9.4 sluit de 
fantasiee beter aan bij de professionele 
enn de simulatie bij de verslaafde 
speler.. Recreatieve spelers kunnen de gewaarwording van deze belevingsdimensies verstaan 
alss een teken dat zij zich buiten de grenzen van hun eigen speelstijl begeven. 

fantasi e e 

professionee l l 

illusi e e 

recreatie f f 

simulati e e 

verslaaf d d 

figuurfiguur 9.4: De beleving van het spel (boven de streep) bi, 
'Yn'pp  natennriftën  snelftrs  /nnrlerrle  stmen) 

9.66 Toezich t 

9.6.. f Beveiliging 
Hett casino bewaakt de spelorde met een beveiligingssysteem dat in de sfeer van het vermaak 
zijnn weerga niet kent, en dat zich daarbuiten kan meten met dat van een bankgebouw. Deze 
beveiligingg is eveneens onderwerp van de publiciteit van Holland Casino. Het casino laat zich 
opp de beveiliging voorstaan. Het weekbald Elsevier gaat hier in 1996 bijvoorbeeld uitgebreid 
opp in aan de hand van een interview met het hoofd bedrijfsbeveiliging J. Paauw.47 

Dee aandacht voor de beveiliging komt het duidelijkst naar voren in de specialistische 
beveiligingsdienst,, die bestaat uit een tiental medewerkers per casino plus een aparte eenheid 
voorr de gehele onderneming. Daarnaast controleert het Nederlands Meetinstituut (NMI) re-
gelmatigg de technische toestand van de roulettecylinders en van de speelautomaten. De be-
veiligingg voorziet steeds in een dubbel systeem: ook de bewaking wordt bewaakt. Toch vor-
menn de bewakingsdienst en de hulpmiddelen niet meer dan de zichtbare buitenkant van de 
beveiliging,, die hecht verweven is met het hele ontwerp van het gebouw, met de organisatie en 
mett de bedrijfscultuur. Van alle medewerkers trekt Holland Casino bijvoorbeeld de 'antece-
denten'' na. En de gunstige arbeidsvoorwaarden verantwoordt Holland Casino mede onder 
verwijzingg naar de veiligheid. Voor de omgang met geld en jetons, de verplaatsing en het tellen 
daarvann bij het openen van de tafels en in de telkamer, voor het betreden van bepaalde ruim-
ten,, voor de aflossing van croupiers en de administratieve verantwoording, bestaan vaste ritu-
elenn en procedures. Op de naleving van deze voorschriften ziet de veiligheidsdienst scherp toe 
enn op overtredingen staan zware straffen, zoals het onmiddellijk ontslag bij iedere vorm van 
diefstal.. Want het casino valt te beschouwen als een opengewerkte kansspelautomaat, die 
draaitt op een grote stroom transacties waarvan alleen het eindresultaat bekend is. Bij het toe-
zichtt op de geldstromen zet het casino waar mogelijk elektronische hulpmiddelen in, zoals 
voorr de registratie van het geld in de speelautomaten, bij telmachines aan de speeltafels en 

47.. 'Casino gokt niet', Elsevier, 24 augustus, 1996. J. Paauw is de 'Sherlock Holmes' van Holland Casino. Al sedert 
hett begin van de jaren tachtig is hij verantwoordelijk voor de bedrijfsveiligheid. Gedurende enkele jaren, in de periode 
1989-1992,, was hij directeur van Holland Casino Nijmegen. Ook in dat kader heb ik hem gesproken. 
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doorr een paar honderd videocamera's die al het gedrag van het personeel en de gasten voort-
durendd opnemen. En door de centrale en elektronische bewaking van de binnendeuren in het 
casinogebouww is op ieder moment bekend wie zich waar in het casino bevindt. De informatie-
technologiee levert een aanmerkelijke versterking van de discipline van het casino op. Een 
sluitendee controle ligt volgens Paauw bij de speeltafels eventueel in het verschiet met de ont-
wikkelingg van elektronische speeltafels, die ingezette en uitgekeerde jetons kunnen registre-
ren.. Maar in de jaren negentig is het controlesystemen op het geldverkeer reeds zodanig ge-
perfectioneerdd dat zich jaarlijks nog slechts enkele gevallen van diefstal voordoen.46 De voor-
naamstee betekenis van het bewakingssysteem schuilt dan ook niet zozeer in de opsporing van 
diefstallenn alswel in de preventie die van de strikte voorschriften en het alomaanwezige toe-
zichtt uitgaat. De wetenschap dat het casino diefstallen vrijwel zeker ontdekt en iedere kleine 
afwijkingg van de normale gang van zaken opvat als een aanwijzing voor fraude, weerhoudt 
medewerkerss en bezoekers waarschijnlijk reeds van de gedachte hieraan. 

Strengee veiligheidsmaatregelen maken de vestigingen van Holland Casino verder on-
aantrekkelijkk voor aanvallen van buitenaf. Dit is bijvoorbeeld de reden om de jetonkassa niet bij 
dee in en uitgang van het casino maar achterin de speelzaal te plaatsen. In 1995 vindt te Rot-
terdamm voor het eerst in de geschiedenis van de NSECN een roofoverval op een casino 
plaats.. De politie houdt de dader enkele maanden later aan. Hoewel hij zichzelf in het casino 
mett een bivakmuts onherkenbaar maakte, werd hij herkend door de video-opnamen van alle 
bezoekerss die dag te vergelijken met de opnamen van alle bezoekers die het casino verlieten. 

Dee beveiliging, die sedert de fraudezaken van eind jaren zeventig binnen Holland Ca-
sinoo de hoogste prioriteit heeft, waarborgt de verzelfstandiging van het spel. De bewaking 
vormtt een absolute voorwaarde voor een eerlijk en betrouwbaar kansspel. Hermetische pro-
ceduress voor de behandeling van geld dienen niet alleen om het spel tegen bedreigingen van 
buitenaff te beschermen, maar vormen een wezenlijk aspect van het kansspel en het casino 
zelf.. Personeelsleden die, eventueel in samenwerking met spelers, er bijvoorbeeld in zouden 
slagenn om zich buiten de spelregels om speel- of bankgeld toe te eigenen, doen dit ten koste 
vann de overige spelers of van de bank en bedreigen de voortgang van het spel en uiteindelijk 
hett voortbestaan van de onderneming. 

Eenmaall in de speelzaal merken de bezoekers en medewerkers van het casino weinig 
meerr van de strenge bewaking. De werkzaamheden van de beveiligingsdienst spelen zich 
achterr de schermen af en de videocamera's zijn in het interieur weggewerkt. Donkere koepels 
inn het plafond verraden de plaats van de beweegbare camera's boven de speeltafels. Omdat 
hett om vermaak gaat mag de beveiliging niet hinderlijk aanwezig zijn. Het casino vereist, stelt 
Paauw,, een 'streng regime' maar dient tegelijk een 'hartelijk welkom' en een 'ongedwongen 
sfeer** uit te stralen.49 De discipline staat, zoals gezegd, paradoxaal in dienst van het speelple-
zier.. De bewakingsdienst ziet erop toe dat het speelgedrag zich binnen de marges van de 
spelordee beweegt. Maar de discipline beperkt zich niet tot deze grensbewaking. De kracht van 
eenn disciplinair systeem schuilt nu juist in een vergaande invulling van de spelorde. Alleen al 
dee vormgeving van het rechte pad vermindert de kans op overtredingen. De bewaking strekt er 
dann ook niet zozeer toe om regelovertreders te bestraffen of van het casino uit te sluiten, dat is 

48.. Het zou voor Hollan d Casino als geheel jaarlijk s gaan om drie è vier medewerker s en gemiddel d een stuk of vij f 
klante nn (idem) . 
49.. Zie Else vier  (1996). 
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slechtss bij extreme het systeem ondermijnende overtredingen het geval; het doel is om vroeg-
tijdigg corrigerend in te kunnen grijpen, zodat de betrokkenen weer in de spelorde opgenomen 
kunnenn worden. Het toezicht op de extreme en bedreigende categorieën van professionele en 
verslaafdee spelers valt binnen het casino toe aan het domein van de bedrijfsbeveiliging. 

9.6.29.6.2 Beroepsspelers 
Nett als valsspelers vormen beroepsspelers sinds jaar en dag en overal ter wereld een plaag 
voorr casino's. Beroepsspelers stellen alles in het werk om van het casino te winnen. En dat is 
ookk in het moderne casino niet geheel uitgesloten. Met name bij het blackjack heeft de speler 
eenn statistisch voordeel op de bank. Begin jaren zestig legt Edward Thorp in Bear the Dealer 
(1962)) bijvoorbeeld uit hoe in de casino's van Las Vegas de speler door het bijhouden van de 
reedss getrokken kaarten een grotere kans heeft om te winnen dan de speelbank.50 Het beroep 
vann de zogeheten card counter is hierop gebaseerd. Om als kaartenteller succesvol te kunnen 
zijnn vereist wel jarenlange oefening, een opperste concentratie en zelfbeheersing, een groot 
werkkapitaall en veel speeluren. Bovendien proberen casino's de spelregels van blackjack aan 
tee passen wanneer kaartentellers met succes nieuwe systemen toepassen om een voordeel 
opp de bank uit te buiten. Maar ook methoden die niet rechtstreeks met het spel van doen heb-
benn wendt het casino aan om het de beroeps lastig te maken. Het eenvoudigst en meest doel-
treffendd is om kaartentellers de toegang tot het casino te ontzeggen. Aangezien HoEland Casi-
noo niet zonder meer spelers mag weigeren, en de spelers dus een goede wettelijke bescher-
mingg genieten, is Nederland voor beroepsspelers relatief aantrekkelijk. En dat zij ook bij het 
blackjackk in Holland Casino een voordeel op de bank kunnen behalen, zet de Tilburgse hoog-
leraarr statistiek Van der Genugten aan de hand van computersimulaties uiteen in Blackjack in 
HollandHolland Casino: hoe de dealer te verslaan! (1993).S1 

Inn Nederland doet zich voor het eerst in 1981 een openlijke confrontatie met kaartentel-
lerss voor." De NSECN verbiedt dan het maken van aantekeningen tijdens het spel. Enkele 
spelerss hebben succes met een systeem, dat rond die tijd in diverse Europese casino's wordt 
beproefd,, waarbij het maken van aantekeningen noodzakelijk is. Volgens een directeur van de 
NSECNN horen deze kaartentellers niet thuis in het casino, aangezien zij aan de spelregels iets 
toevoegenn 'waardoor ze het aan de kansspelgedachte onttrekken'.53 Tot op zekere hoogte be-
schouwtt de directie het beroepsspel als een bedrijfsrisico en in sommige gevallen ziet zij dit, 
nett als iemand die met geluk veei wint, zelfs wel als een reclame voor het casino. Het casino 
treedtt er voornamelijk tegen op wanneer het casino veel verliest en wanneer beroepsspelers 
dee croupiers of medespelers hinderen en de sfeer bederven. Kaartentellers gaan daarom ui-
terstt behoedzaam te werk en zijn het liefst onopvallend aanwezig. Maar in de jaren negentig 
ontstaatt een probleem. Het Amsterdamse casino ontzegt aan een groep van zeven beroeps-
spelerss de toegang tot de eerde privé, waar zij met relatief hoge inzetten kunnen spelen.54 Per 
persoonn zouden deze spelers naar eigen zeggen jaarlijks één tot tweehonderdduizend gulden 

50.. Dit voordee l ontstaa t doorda t speler s kunne n onthoude n welk e kaarte n in de loop van het spel getrokke n worde n 
enn hun inzet bij een volgend e trekkin g van deze wetenscha p afhankelij k kunne n maken . 
51.. B.B. van der Genugten , Bladqack  in  Holland  Casino:  Hoe de dealer  te verslaan!,  Tilbur g Universit y Press , 1993. 
52.. 'Casin o versu s "schrijvers"* , Haagse Post,  12 decembe r 1981. 
53.. Idem, 31. 
54.. de Telegraaf,  7 oktobe r 1993. 
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verdienen.. Van de rechter moet het casino hen weer toelaten, maar het casino zit hen nadien 
opp allerhande manieren dwars, zeggen de betrokken spelers.55 Een overeenkomstig conflict is 
err met de internationaal befaamde kaartenteller en in Nederland woonachtige Griek John Ta-
ramas,, alias Johnny the Greek. Hij eist eind 1996 bij de rechter een schadevergoeding van 
Hollandd Casino vanwege de toegangsverboden en waarschuwingen die hij in 1990 en 1994 
krijgt.566 Hij zou 'uiterst vervelend' tegen andere gasten zijn geweest. In ruil voor het opgeven 
vann de schadeclaim trekt het casino de waarschuwing in.57 Het einde van het kaartentellen lijkt 
dann echter nabij. Holland Casino introduceert in 1997 Automatic Card Shufflers (ACS), waar-
meee na ieder spel de getrokken kaarten opnieuw in het pak gebracht worden en het tellen na-
genoegg zinloos wordt.58 

Hett verschijnsel van de beroepsspeler onderstreept op twee manieren de constructie 
vann vermaak in het casino. Ten eerste betekent deze uitzondering niet zozeer dat bij kans-
spelenn het verdienen van geld uitgesloten is alswel dat het casino ten opzichte van de speler 
objectieveobjectieve voordelen heeft. Min of meer zoals de videocamera het oneerlijke spel terugdringt 
levertt de schudmachine een betere grensafbakening op, door systematische winst van spelers 
nagenoegg uit te sluiten. Wanneer een speler veel geluk heeft wint de bank uiteindelijk overi-
genss ook, omdat de bank het spel langer vol kan houden dan de speler. Dit komt door de ka-
pitaafvoorsprong,, waarvan de bank verzekerd is door aan de inzet gestelde limieten. Zo sluit 
hett casino uit dat een superrijke speler de bank kan 'laten springen'. De bank speelt altijd door 
totdatt ze wint en hoeft nimmer een risico te nemen dat doorspelen in gevaar kan brengen. 

Ditt voordeel van de bank moet worden opgevat als een minimaal theoretisch voordeel, 
datt dient om zeker te stellen dat ook een situatie waarin alle spelers op de voor hen meest 
gunstigstee manier zouden spelen nog winst voor de bank oplevert. In de praktijk is het bank-
voordeell vele malen groter. Want, ten tweede, wijst de winst van de beroepsspeler op de regel 
datt veel spelers hun objectieve voordeel op de bank subjectief niet uitbuiten. De meeste spe-
lerss beheersen het spel onvoldoende om het kleine voordeel te kunnen verzilveren. Zeer velen 
willenn dit ook niet. Zij hebben andere motieven en koesteren de illusie van winst. Zij accepte-
renn het lichte nadeel ten opzichte van de bank, besparen zich de moeite om dit nadeel op te 
heffen,, en proberen op basis van geluk te winnen. Spelers spelen daarbij vaker door totdat ze 
eenn keer verliezen, ook al hebben ze een keer geluk gehad en op grote winst gestaan, dan dat 
zee hun winst mee naar huis nemen. Ze zouden dan het spel afbreken dat ze nu juist willen 
spelenn en met veel geld nog intenser, dat wil zeggen langer, vaker of met grotere risico's, kun-

55.. 'Blackjack-expert s zijn "bedrog "  casino' s beu' , de Volkskrant,  10 augustus , 1995. 
56.. 'Blackjac k is een kleine , rare oorlog' , de Volkskrant,  2 decembe r 1996. 
57.. de Volkskrant,  11 maart 1996. 
58.. Een kaartentelle r vertel t mij in 1997 over de gevolge n van de schudmachines : 'Kaartentelle n kan nog steeds , 
maarr  de winstmarge s zijn nihil . En kaartentelle n is slecht s een facet , met een gewon e shoe-gam e kun je ook shuffle -
trekke nn en het zogenaamd e azen traeen , keycard s onthoude n die voor de aas liggen . Dit alles kan niet meer met de 
schudmachin ee - met de eerst e versi e kon dit wel.. . hè, hè, hè maar dat was een ontwer p foutje . De winstverwach -
tingg met schudmachin e is als volgt . Het gemiddeld e aantal handje s per uur is 70. Daarvan hebbe n gemiddel d 12 een 
positiev ee verwachtin g voor de spele r en de ander e 58 hebben een negatiev e verwachting . Indien je bij de positiev e 
verwachtin gg 400 gulde n inzet en bij de negatiev e verwachtin g 20 gukte p - de huidig e tafel maxim a en minim a - is je 
winstverwachting ::  {12*/400*0,5%=/24} - {58*/20*0,6%=/7} = ƒ17 per uur . Bij een omzet van zo'n 5000 gulde n is dit 
geenn pretti g gegeven ! Dan kun je maar beter thui s blijven!!. ' 
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nenn spelen. Dit geldt niet alleen voor blackjack maar ook voor roulette.90 En dit gedrag is vol-
strektt begrijpelijk, tenminste zolang het doel spelen en niet het verdienen van geld is. 

9.6.39.6.3 Gokverslaafden 
Dee bedreiging die van verslaafden voor het casino uitgaat is tegenovergesteld aan die van de 
beroepsspelers.. Het gevaar schuilt nu niet in een geldelijk verlies voor het casino maar in een 
amorelee winst: een winst die voortvloeit uit andere situaties dan waarvoor het casino toege-
staann is. Waar beroepsspelers de speelcultuur van het casino ondermijnen kunnen gokver-
slaafdenn het casino maatschappelijk te gronde richten. Het grote verlies dat verslaafden kun-
nenn leiden wordt niet begrepen als de bekostiging van een vermaak, maar als de uitbuiting van 
dee zwakte van de speler door het casino en de opoffering van de speler aan het spel. Omdat 
dee verslaafde onvoldoende in staat is om zelf het spel te beëindigen kan het spel leiden tot de 
ruïneringg van een speler. Dit levert slechte publiciteit op en ondermijnt de legitimiteit van het 
casino,, dat zich niet langer in dienst van het vermaak stelt. 

Casino'ss kunnen op uiteenlopende manieren met verslaafden omgaan. Verslaafden 
kunnenn worden gezien als een buitenkans, als een gemakkelijke prooi en in hun speelzucht 
wordenn gestimuleerd. Bevordering van het spelen en van het verlies kan bijvoorbeeld worden 
gezienn in het verschaffen van krediet of van reisgeld aan leeggespeelde spelers, wat in som-
migee illegale en buitenlandse casino's wel gebeurt. Doordat spelers op geen enkele manier 
krediett kunnen krijgen en zich vrijwillig de toegang tot het casino kunnen laten ontzeggen - wat 
mogelijkk is doordat zij zich bij het bezoek moeten laten registreren - stelt Holland Casino gren-
zenn aan de uitbuiting van gokverslaafden. Dit streven is in 1973 bij wet geregeld, in navolging 
vann de Oostenrijkse situatie (zie paragraaf 5.3.2). Deze exploitatie-voorwaarden zijn van poli-
tiekee betekenis. De regering stelt in 1989 bijvoorbeeld bij de evaluatie van het kansspelbeleid 
dee 'verantwoordelijkheid van de exploitant betreffende preventie, signalering en eerste opvang 
vann probleemspelers', die in het casinowezen aanwezig zou zijn, ten voorbeeld aan 'andere 
exploitantenn van kansspelen'.60 

Inn de brochure De regels van het spel (1990), een handleiding voor de casinospelen, 
staatt een verwijzing naar de gevaarlijke kant van het casino: 

(...)) eenmaal in een casino, is de verleiding soms groot om meer geld uit te geven dan de be-
doelingg was. Daarom doet u er verstandig aan voor een bezoek aan een Holland Casino te be-
denkenn hoeveel u op een avond uit wilt geven. En ervoor te zorgen dat u ook niet meer dan dat 
bedragg op zak heeft.01 

Inn aanvulling hierop geeft de brochure De risico's van het spel (1990) nadere uitleg over de 
kenmerkenn van gokverslaving, overigens niet zonder dit verschijnsel te nuanceren en nadruk-
kelijkk op het bestaansrecht van Holland Casino te wijzen. De brochure wijst op de mogelijkheid 

59.. Hiervoo r schijn t ook een praktisc h bewij ss  te bestaan . Want als begin jaren zeventi g in Engelan d de 0, waarbi j alle 
inzette nn naar de speelban k gaan en waarop het statistisch e voordee l van de bank berust , word t afgeschaft , blijf t net 
casin oo grot e wins t maken (Zie Van Lennep , 1989,22). 
60.. Regeringsstandpun t kansspele n in perspectief , Handelingen  der  Stoten  Generaal,  1988-1989, wet. 21.277, 
nr.2.,8. . 
61.. Hollan d Casino , De regels  van het  spel,  1990,6. 
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vann hulpverlening en een vrijwillige bezoekbeperking of een toegangsverbod. Gesteld wordt 
datt zo'n 3 procent van de spelers problemen met kansspelen zou hebben en dat 0,5 procent 
'echtt gokverslaafd' zou zijn. De grens tussen 'verslaafd' en 'niet verslaafd' zou worden over-
schredenn wanneer 'het gokken alle terreinen van het leven beheerst'. In 1995 vragen landelijk 
16733 spelers een toegangsverbod aan en komt Holland Casino met 964 spelers een bezoek-
beperkingg overeen.62 

Gokverslaafdenn beschouwt Holland Casino tot op zekere hoogte als onvermijdelijk. 
Hulpp door het casino wordt dan gezien als uiting van goede wil en van ethisch verantwoord 
ondernemerschap.. Maar Holland Casino helpt verslaafden hoofdzakelijk wanneer zij zelf reeds 
vann hun probleem doordrongen zijn en daar zelf om vragen. In de overgrote meerderheid van 
dee gevallen spreekt niet het personeel degene die om een beschermende maatregel vraagt op 
hett speelgedrag aan maar brengt deze het probleem zelf ter sprake.63 Jellinek Consultancy, 
ingeschakeldd door Holland Casino voor de ontwikkeling van het verslavingsbeleid, en mede-
werkerss van Holland Casino beamen dat een verslaving zich moeilijk ondubbelzinnig laat vast-
stellen.. Net zomin als dronkenschap iemand direct tot alcoholist maakt, maakt een groot ver-
liess de speler direct tot een gokverslaafde. Verder kan wat ogenschijnlijk verslaafd gedrag lijkt 
eenn andere achtergrond hebben. Verslaafden kunnen hun speelproblematiek bovendien ver-
hullenn en zich als normale spelers voordoen. En uiteindelijk kan een verslaafde het advies tot 
minderenn altijd naast zich neerleggen. Daarnaast mag de aandacht van het casino voor ver-
slaafden,, net zoals bij de beveiligingsmaatregelen, niet ten koste gaan van de sfeer en van de 
voortgangg van het spel. Deze grens trekt Holland Casino duidelijk met het ontslag in 1994 van 
dee croupier L. van Duren.64 Dit ontslag trekt grote aandacht van de media. Van Duren, die in 
casinokringg als bijnaam 'de missionaris' heeft omdat hij zich mede op de bijbel beroept, krijgt 
ontslagg omdat hij spelers en collega's tijdens het spel op gevaarlijk gokgedrag wijst. Van Duren 
iss dan al vijftien jaar croupier maar verandert van mening over het casino en laat zijn geweten 
spreken.. Sluit hij zich eerder nog aan bij collega's die redeneren 'dat een speler voor zijn eigen 
verliess verantwoordelijk is', gaandeweg dringt het besef door dat 'de notoire gokker zichzelf op 
geenn enkele manier in de hand heeft' en 'beschermd moet worden tegen zijn eigen uitwassen'. 
Hendrikk (een pseudoniem) was zo'n gokker, de oprichter en voorzitter van de Nijmeegse groep 
vann anonieme gokkers (AG).65 

Hendrikk raakte verslaafd aan het gokken in een casino van de NSECN. Midden jaren zeventig 
woontt en werkt hij als leraar Nederlands in Zuid-ümburg. Enige tijd na de opening van casino 
Valkenburgg (1977) bezoekt hij dit casino voor een feestelijk personeelsuitje. Hij heeft dan nog 
nooitt gegokt, maar is onder de indruk van de sfeer en van het spel en wint die avond 175 gul-
den.. Het avondje bevalt en Hendrik keert nadien nog eens alleen in dit casino terug. Hij neemt 
veell geld mee, niet omdat hij zijn hoop op het casino vestigt maar omdat hij eens flink wil gok-
ken.. Hij verliest die avond duizenden guldens. Dit geld kan hij wel missen, hij bezit redelijk wat 

62.. Jaarverslag  1995,27. 
63.. Dit blijk t uit cijfer s die de directeu r van het casin o toon t op een congre s over kansspele n op 12 septembe r 1996 
aann de Erasmusunrversitei t te Rotterdam . In het eerst e kwartaa l van 1994 vinde n van de 487 nieuw e gesprekke n 
mett  speler s over kansspelverslavin g er 70 (14%) plaats op initiatie f van Hollan d Casino . 
64.. de Volkskrant,  12 maart 1994. 
65.. Interview,  mei 1992. 
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spaargel dd en een erfenis . En hij vind t het spelen echt spannen d en leuk . Bovendie n meent hij 
zijnn verlie s een volgend e keer net zo gemakkelij k weer goed te kunne n maken . Het casin o 
word tt  tot een soor t uitdaging . Maar binne n een jaar loop t het verlie s op tot 70.000 gulden . On-
dertusse nn heeft hij het roulett e goed leren kennen en ook de casino' s van Aken en Spa bezocht . 
Hett  spel blijf t hem fascinere n maar het verlie s word t tot een obsessie , en zijn werk begin t onder 
zijnn spel te lijden . Hendri k bezoek t de casino' s steeds alleen . Van meet af aan beleef t hij het ca-
sinobezoe kk als ietwa t 'schizofreen' , omdat hij aanvoel t dat het 'eigenlij k een verkeerd e bezig -
heid ''  is. Hij wil niet dat bekende n hem in het casin o zien. Zo ontwikkel t hij een dubbelleven , 
waarinn hij vrienden , kennisse n en collega' s soms belazert . Met dit dubbel e bestaan breekt Hen-
drikk  in 1979 resoluut . Hij is dan begin veertig , en hij begin t een nieuw bestaan in Nijmege n waar 
hijj  een baan vind t in het maatschappelij k werk en intrek t bij een leuke vrou w met kinderen . En-
kelee jaren gokt hij geheel niet , totda t in 1983 zijn nieuwsgierighei d word t geprikkel d door de 
Goldenn Ten casino' s die in Nijmege n en omstreke n worde n opgericht . Niemand mag hem hier 
zien,, zoveel is zeker. Hendri k word t een meester in het verheimelijke n van het casinobezoek . 
Hett  zijn vaak ook maarr  kort e bezoekje s van hoogui t een uur op rustig e tijdstippen  in de middag . 
Dee sfeer in deze casino' s staat hem bovendie n niet aan. In vergelijkin g met de luxueuz e casi -
no'ss  van de overhei d of in het buitenlan d beschouw t hij de Golden Ten casino' s als louche . Hij 
weett  het zo te regelen dat hij ongemerk t af en toe een avond of een weeken d naar het casin o in 
Valkenburg ,, Zandvoor t of Scheveninge n kan gaan. Daar speel t hij wel met aanzienlij k hoger e 
bedragen ,, omdat de jeton s in de overhekJscasino' s veel duurde r zijn dan in de Golden Ten ca-
sino's ;;  voor eenzelfd e speelstij l heb je dus meer geld nodig . Soms speel t hij op wel drie tafels 
tegelij kk  en geeftt  een zaalbediend e zijn opdrachte n door aan de croupiers . De mooi e casino' s en 
hett  roulett e geven hem voldoening . Hij erger t zich weteens aan klein e speler s die zijn spel ver-
store nn of in de weg staan , al gedraag t hij zich immer hoffelijk . Hendri k raakt weer verstrik t in een 
neerwaards ee spiraa l met toenemend e verliezen . 'Gedachtenkronkels' , dat hij het verlore n geld 
weerr  terug kan winnen , jagen hem op. Hendri k koester t niet de illusi e maar de fantasi e van 
winst .. 'Waarom werk ik eigenlij k nog' , denkt hij soms . 'Wat moet ik met een salari s van netto 
25000 gulde n per maand , waar ik vij f dagen per week voor werk en ook nog een hoop thuiswer k 
voorr  doe, terwij l ik in het casin o in één klap 2500 gulde n kan winnen...' . Niemand spreek t hem 
opp zijn gokgedra g aan. Enerzijd s weet hij zijn verlieze n voor zijn omgevin g geheim te houden , 
anderzijd ss gedraag t hij zich in de casino' s voorkomend . Hij word t behandel d als een graag ge-
zienee gast . En bij de bank kan hij zonder meer een consumptie f kredie t van 30.000 gulde n af-
sluiten .. Om de verlieze n verder te bekostige n neemt hij er een baantj e bij als verzekerings -
agentt  Maar als hij op een dag 7000 gulde n van de verzekeringsmaatschappi j verspeel t is hij 
wanhopi gg en beken t hij zijn verslaving . Zijn wereld stor t ineen . Hendri k hervind t zichzel f in een 
verslavingsklinie kk voor alcoho l en drugs , waar hij de enige gokke r is. Hoewel de therapeute n 
weini gg weten van gokker s vind t hij baat bij de therapie , waarin uitvluchte n en excuse s worde n 
ontzenuwd ,, hij zijn gedrag beter leert begrijpe n en hij zijn leven weer op orde krijg t 

Evenal ss de beroepsspele r is de verslaafd e op twee maniere n betrokke n bij de constructi e van 
vermaa kk in het casino : doo r het fei t van de uitzonderin g en doo r het fei t van de verslaving . Ten 
eerst ee is het antiverslavingsbelei d van Hollan d Casin o niet gerich t op het uitsluite n van versla -
vin gg maar stel t dit belei d daar grenze n aan. Het is de moedwillig e uitbuitin g van gokverslaaf -
denn die Hollan d Casin o afzweert . Overigen s zoude n ook zonde r een begeleidin g van het casi -
noo de 'echt e verslaafden ' uiteindelijk , op eigen krach t of doorda t hun bronne n uitgepu t raken, 
uitt  het casin o verdwijnen . Hendri k is daar een voorbeel d van . Het antiverslavingsbelei d lijk t 
voora ll  een elegant e manie r om verslaafde n te verwijderen , een esthetisch e ingree p in de ver-
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houdingg met het publiek, enigszins vergelijkbaar met de stilering van het gebouw. De uitzonde-
ringring bevestigt de regel dat bij Holland Casino het recreatieve spel centraal staat. 

Hett antiverslavingsbeleid moet dan ook worden opgevat als uiting van een minimale 
moraal.. Want het aantal verslaafden is in de praktijk groter dan het aantal dat hierover met het 
casinoo een gesprek aangaat. Holland Casino onderschrijft dit zelf met het voorbeeld van de 
'beheerstee verslaafden', die minder goed te signaleren zouden zijn.86 Ook hier is Hendrik een 
goedd voorbeeld van. In ieder geval wijst, ten tweede, het toegangsverbod op de regel dat het 
casinoo de subjectieve ontwikkeling van een verslaving niet tegengaat. De meeste personeels-
ledenn zijn onvoldoende in staat om het nuanceverschil tussen verslaafd en beheerst gedrag te 
maken.. Zij zouden in hun dagelijkse werk, waarin het nu eenmaal hun taak is om spelers opti-
maall te bedienen, bovendien te maken krijgen met een belangenconflict. Daarom moeten zij 
hett risico om (ongewild) een verslaving te bevorderen voor lief nemen. De verantwoordelijk-
heidd hiervoor berust bij collega's die speciaal met de gokverslaving belast zijn. In dit opzicht 
kann het antiverslavingsbeleid beter worden getypeerd als een correctiebeleid dan als het 'pre-
ventiebeleid'' waar Holland Casino zelf van spreekt. Hoewel men dit niet openbaar wil maken 
gebruiktt Holland Casino bijvoorbeeld, om de effectiviteit van het 'preventiebeleid' publiekelijk te 
onderstrepen,, een hierop gericht evaluatie-onderzoek (1995) uitgevoerd door het bureau 
KPMG.677 Maar dit onderzoek gaat uitsluitend in op de vraag naar het correctie-effect, op de 
vraagg of spelers die eenmaal op hun gedrag zijn aangesproken daadwerkelijk minder vaak zijn 
gaann spelen, terwijl het er bij preventie natuurlijk om gaat vast te stellen wat de aard van het 
speelgedragg is, en in welke toestand spelers verkeren op het moment dat zij om een bezoek-
beperkingg vragen, of door het casino op hun speelgedrag worden aangesproken. Holland Ca-
sinoo zou dan precies kunnen weten wat al dan niet wordt aangericht. 

Dee zorg voor gokverslaving is zo op meerdere manieren buiten het spel geplaatst, 
vooraff in brochures waarvan de tekst voor de spelers minder opmerkelijk zal zijn dan de er-
kenningg ervan door het casino, en achteraf door verslavingsdeskundigen die in actie komen 
alss het kwaad al is geschied. Net zoals met het verwijderen van de beroepsspeler niet het be-
rekenendee spel verdwijnt, zo verdwijnt met het verwijderen van de verslaafde niet het versla-
vendee spel uit het casino. Berekeningen en verslavingen maakt Holland Casino met het inper-
kenn van de uitwassen aanvaardbaar en dus exploiteerbaar, zodanig dat het speelgedrag nog 
nett 'recreatief genoemd mag worden. Met deze kanttekening wil ik hier niet het versla-
vingsbeleidd van Holland Casino kritiseren. Eerder wijs ik er, zoals weergegeven in figuur 9.5, 
opp dat het recreatieve spel ten dele bestaat uit 'berekenend' en 'verslaafd' spel. Het begrip re-
creatiee slaat in dit verband op een beperkte mate van berekening (die net niet leidt tot verlies 
voorr het casino) en verslaving (die net niet leidt tot de ondergang c.q. uitsluiting van de speler). 
Hett doel van Holland Casino om 'de grens tussen recreatief en problematisch spelen zo 
scherpp mogelijk te trekken',68 suggereert wel een fermere aanpak dan in werkelijkheid het ge-
vall is, omdat het antwoord op de vraag wéér de grens wordt getrokken zeker zo belangrijk is 

66.. J. Paauw, 'Preventi e van problematisc h spelen in Hollan d Casino, ' in: A. van' t Veer, H. Moerlan d (red.), Kans-
spelenspelen  herijkt,  Gouda Quint , Deventer , 1996,93-99,97. 
67.. Zie Hollan d Casino , Jaarverslag  1995,27; Zie ook de bijdrage n van de algemee n directeu r van Hollan d Casino 
Th.MAA van Keulen , en het hoof d van de bedrijfsbeveiligin g J. Paauw, aan de congresbunde l onder redacti e van 
Van'tt  Veer en Moerlan d (1996). 
68.. Zie Van Keulen (1996,47). 
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Beveiligingg van 

Plezierspel l Profijtspel Profijtspel 
Bewakin n ett plezierspel 

alss het streven die grens scherp te trekken. 
Overigenss tonen overheid en 

politiekk weinig belangstelling voor de 
gokverslavingg bij Holland Casino. Dit 
wordtt bijvoorbeeld onderstreept door 
kamervragenn van het GPV naar 
aanleidingg van de eerder aangehaalde 
televisiereportagee Hollandse Roulette uit 
1997.699 De kamerleden vragen zich af of 
uitt de reportage niet moet worden 
afgeleidd dat het 'tegengaan van 
gokverslavingg onvoldoende functioneert' 
enn vragen 'welke maatregelen getroffen 
zullenn worden' om aan de 'gebleken 
misstanden'' een einde te maken. De 
verantwoordelijkee bewindslieden van EZ 
enn van Justitie antwoorden hier 
eenvoudigwegg op dat 'er altijd een aantal 
probleemgevallenn zullen blijven' en dat er 
geenn behoefte bestaat aan 'aanvullende 
maatregelen'.. Zij verwijzen verder naar 
hett voornemen uit de nota Kansspelen 

herijktherijkt (1995) om een evaluatie-onderzoek naar het antiverslavingsbeleid in te stellen. Maar 
vann een onderzoek naar gokverslaving bij Holland Casino is dan (twee jaar na het voornemen) 
nogg geen werk gemaakt. 

Hett beleid rond Holland Casino blijft gebaseerd op een geringe feitelijke kennis van 
dezee problematiek. In Engeland stelt een groep van vijf commerciële casino-ondernemingen 
well een onderzoek naar de omvang van gokverslaving binnen hun casino's in.70 Afgaande op 
ditt onderzoek zou het aandeel gokverslaafden in het casinopubliek, in vergelijking met de door 
Hollandd Casino gegeven indicatie, in de Britse casino's viermaal zo hoog zijn als in Nederland. 

Dee houding van Holland Casino tegenover gokverslaving valt hiermee te omschrijven 
alss reactief. Holland Casino is geneigd de verantwoordelijkheid voor gokverslaving in de eerste 
plaatss bij de speler te leggen en pas onder externe druk, met name maatschappelijke onrust 
overr gokverslaving, maatregelen te nemen. Tekenend is wellicht de houding van Holland Ca-
sinoo tegenover spelers uit de Chinese gemeenschap. In Holland Casino Nijmegen maken 
spelerss van Chinese afkomst ongeveer tien procent van de bezoekers uit. Over hen zegt de 
directeurr in 1994 in een interview met de Gelderlander. 

FiguurFiguur 9.5: De bewaking van het plezierspel in het 
casinocasino impliceert tot op zekere hoogte het 
berekenendeberekenende en het verslavende spel (zie ook figuur 
1.2). 1.2). 

69.. Schriftelijke vragen van 13 oktober 1997 door het GPV aan de minister van Economische Zaken en aan de 
staatssecretariss van Justitie. De antwoorden zijn van 24 november 1997. 
70.. S.E. Fisher, Gambling and problem gambling among casino patrons. University of Plymouth, 1996; dit onderzoek 
betreftt de casino's van Grosvenor Casinos Ltd., London Clubs International PLC, Ladbroke Clubs Ltd., Stakis Leisu-
ree PLC en Tower Casino Group Ltd. Dit onderzoek rekent 2 procent van de bezoekers tot 'zware gokverslaafden'. 
Terr vergelijking: Holland Casino zelf spreekt van 0,5 procent, en in mijn eigen (grofmazige) onderzoek (Kingma 
1993)) is voor Nederland sprake van 1,3 procent (zie tabel 6.5). 
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Datt is voor ons een prima doelgroep. Het zijn plezierige mensen, waar je niet of nauwelijks pro-
blemenn mee hebt. Ze spelen hun spel. Ze nemen hun verlies of ze nemen hun winst, ze gaan 
weerr en ze komen weer terug. Het is een hele fijne groep om in huis te hebben. Geen enkel 
probleem.71 1 

Aann deze doelgroep besteedt Holland Casino extra aandacht. Zo viert Holland Casino het Chi-
nesee nieuwjaar en volgen een aantal croupiers een cursus Chinees. Het bezoekgedrag van 
Chinesee spelers kent een piek op de maandagavond, de vrije dag voor personeel in de hore-
ca,, en kenmerkt zich verder door tamelijk kortstondig en groepsmatig bezoek. De Chinezen 
komenn duidelijk om te gokken en spelen met relatief hoge bedragen. Ze hangen niet rond in 
hett casino om het spel van anderen te bekijken. Voor het casino levert deze aantrekkelijke 
groeperingg dus geen problemen op, maar dat wil niet zeggen dat het casino voor deze groepe-
ringg geen problemen oplevert. De gokproblematiek van de traditioneel gesloten Chinese ge-
meenschapp komt voor het eerst naar buiten in 1996, na protesten vanuit de Chinese gemeen-
schapp tegen de Chineestalige advertenties van Holland Casino en met name de radiospotjes 
inn het Chinese programma van Radio 5.72 Veel Chinese gokkers blijken verstrikt in de netten 
vann woekeraars die ook in Holland Casino actief zouden zijn. 

Hett gemeentebestuur kan op de gang van zaken in het casino nauwelijks invloed uit-
oefenen.. Dit wordt onderstreept door het feit dat het gemeentebestuur van Nijmegen, tegen de 
achtergrondd van de grote onrust over gokverslaving, in 1992 besluit tot een sanering van de 
speelautomatenmarkt.. Vanaf 1994 moeten in Nijmegen de gokautomaten uit alle cafetaria's 
verdwenenn zijn en mag in een café slechts één automaat staan. Deze sanering betreft natuur-
lijkk niet het casino, zo wordt ironisch opgemerkt in een column van De Gelderlander.73 Terwijl 
dee gemeente de speelautomaten in de horeca terugdringt, en de drie plaatselijke speelhallen 
zekerr geen toestemming krijgen om het aantal speelautomaten uit te breiden, blijkt het voor 
Hollandd Casino een jaar later, door de gescheiden verantwoordelijkheden van de landelijke en 
plaatselijkee overheid, wel mogelijk om de speelautomatenzaal en het bestand aan speelauto-
matenn met een kwart uit te breiden. 

9.77 Verzelfstandigin g en beheersin g 

Inn dit hoofdstuk is de betekenis van het casino voor de kansspelen besproken. Ik heb deze 
betekeniss geanalyseerd in termen van de beheersing van het gokken als een commercieel 
vermaak,, de belangrijkste interne voorwaarde die vanuit de planologie aan de vestiging van 
eenn casino wordt gesteld. In het casino worden de kansspelen in de eerste plaats gereguleerd 
viaa de gevolgen van de exploitatie, met name door af te gaan op de opbrengsten en op het 
speelplezier.. Deze beheersingsstrategie verwijst naar de derde fase in de verzelfstandiging 
vann de verschijningsvorm. 

Hett vormkenmerk van de beheersing van de kansspelen in het casino is de ruimtelijke 
concentratieconcentratie en exploitatie van kansspelen. In het casino worden zoveel mogelijk kansspelen 

71.. De Gelderlander, 28 April 1994. 
72.. de Volkskrant, 18 februari 1996. 
73.. De Gelderlander, 12 novemberr 1992. 
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dichtt opeengepakt aangebeden aan de spelers. Deze kansspelen worden op een professio-
nelee manier geëxploiteerd, wat in de eerste plaats naar voren komt in het specialistische be-
roepp van de croupier maar ook van toepassing is op de ondersteunende administratieve-, 
restauratieve-,, technische- en beveiligingstaken. De professionele organisatie beheert het 
bankspell en verzorgt het plezierspel van de spelers. Het onderscheid tussen deze posities bij 
hett kansspel, dat al in de eerste fase van verzelfstandiging gemaakt wordt, is in het casino niet 
alleenn gereglementeerd maar wordt daar ook geëxploiteerd. 

Hett inhoudelijk kenmerk van de beheersing is de begrenzing van het speelplezier. Het 
casinoo accentueert het speelplezier bij het gokken en schermt deze specifieke manier van 
gokkenn zorgvuldig van de buitenwereld af. In het casino wordt op een gedisciplineerde manier 
gespeeld.. Deze discipline komt naar voren in een combinatie van de afscheiding van en het 
toezichtt op het vermaak (zie figuur 9.1). Het plezierspel krijgt een centrale plaats in de spelor-
dee van het casino, en wordt ondersteund door de strenge beveiliging van het gebouw en van 
dee kansspelen. Het plezierspel wordt ook ondersteund door de afzondering van beroepsspe-
lerss aan de ene en van gokverslaafden aan de andere kant. 

Dezee kenmerken van het casino zijn afgeleid van en uitgewerkt voor Holland Casino 
Nijmegen.. Dit prominente casino aan de Waalkade heb ik vergeleken met het marginale casi-
noo Charlemagne vlak over de gemeentegrens. Dit levert een analyse op van de inrichting van 
hett gebouw en van het verloop van activiteiten. Deze analyse is gemaakt op basis van de in-
teractiess van personeelsleden en van bezoekers. Een grote vrijheid bij de exploitatie van kans-
spelenn gaat samen met een verandering van de kansspelen in een bepaalde richting. De ex-
ploitantt dient zich te concentreren op het bankspel en de speler concentreert zich op het ple-
zierspel.. Dit zijn complementaire processen bij de beheersing van het gokken als een com-
mercieell vermaak, die in dit boek vanuit verschillende invalshoeken aan de orde zijn gesteld. 
Dee professionalisering van de bedrijfsvoering valt te interpreteren in het verlengde van de ver-
beeldingg van de criminele exploitatie (zie hoofdstuk 2). En de disciplinering van het speelge-
dragg kunnen we interpreteren in het verlengde van de verbeelding van gokverslaving (zie 
hoofdstukk 3). 

Bijj de exploitatie van het bonafide bankspel zouden we in het verlengde van het eerder 
besprokenn spanningsveld tussen de 'parasitaire criminaliteit' en de 'slachtofferloze misdaad' 
(ziee de hoofdstukken 2 en 5) kunnen spreken van een spanningsveld tussen een 'slachtoffer-
loze'' en een 'parasitaire' exploitatie. Want net zomin als een zuivere spelexploitatie legaal 
hoeftt te zijn hoeft een onzuivere spelexploitatie illegaal te zijn. In het geval van een parasitaire 
exploitatiee is, net als bij de parasitaire criminaliteit, sprake van een onzuiver bankspel waarbij 
gokexplottantenn de spelers en de overheid benadelen. Bij een 'slachtofferloze' exploitatie is 
daarentegenn sprake van een zuiver bankspel. Rondom het kansspel bestaat dan een strikt on-
derscheidd tussen de posities van de spelers, de organisatoren en de toezichthouders (zie fi-
guurguur 1.2). Dit doel wordt nagestreefd in een professionele organisatie zoals Holland Casino. In 
dee analyse van het beroep van croupier heb ik beschreven hoezeer en op welke manieren dit 
beroepp en dit bedrijf inhoud geven aan het bankspel. De croupier stelt zich dienstverlenend op 
enn bemoeit zich zo weinig mogelijk met het spel der spelers. Holland Casino bevordert deze 
houdingg op allerhande manieren, door gedetailleerde gedragsinstructies en de ondersteuning 
vann het werk met technische hulpmiddelen. Holland Casino garandeert een optimale techni-
schee staat van het speelmateriaal en sluit fraude bij het spel nagenoeg uit. Door de ritualise-



408 8 HOLLANDD CASINO 

ringring van de werkzaamheden zijn de croupiers duidelijk herkenbaar en is hun gedrag voorspel-
baar.. Zij bedienen de spelers gastvrij en vrijwel foutloos op hun wenken. De croupiers cultive-
renn een vriendelijke maar zakelijke houding tegenover de gasten, waarbij zij afstand bewaren 
tenn op zichte van de spelers en het spel. 

Eenn paradoxale bevestiging van de afstandelijkheid valt te zien in de 'informalisering' 
vann de omgangsvormen tussen de spelers en de croupiers. Om een breder publiek aan te 
kunnenn spreken en een ongedwongen sfeer te scheppen krijgen de medewekere enige vrij-
heidd in de omgang met gasten. Zij mogen in hun gedrag al naar gelang de situatie en de eigen 
inschattingg variaties aanbrengen. Maar voor zover de medewerkers van het casino zich be-
wustt zijn van deze variaties en er voor dienen te waken dat de toenadering tot de gasten niet 
zodanigg is dat de suggestie van een 'belangenverstrengeling' kan ontstaan, gaat het eerder 
omm een illusie van 'betrokkenheid' dan om een vermindering van onderlinge afstanden. Dit 
soortt informalisering lijkt dubbelzinnig en geeft uitdrukking aan een creatieve beheersing van 
dee afstandelijkheid. 

Dee rijksoverheid houdt de spelondememing aan de naleving van gedetailleerde regels 
voorr de casino-exploitatie. Hier staat de kansspelbelasting als een van de inkomstenbronnen 
vann de overheid tegenover. Er bestaat voor Holland Casino één uitzondering op de regel dat 
overr alle opbrengsten uit kansspelen belasting wordt betaald en dat de croupiers een maxi-
malee afstand tot het spel en de spelers bewaren. Dat is de fooienpot ofwel de tronc. Het gaat 
zekerr niet om een illegale of criminele praktijk, want de tronc is een volkomen legale construc-
tie.. Maar de tronc doet wel afbreuk aan de verzelfstandiging van het beroep van croupier en 
vann het casino. De fooienpot introduceert een parasitaire relatie tussen de croupiers aan de 
enee en de spelers en de overheid aan de andere kant. Croupiers bewegen spelers om meer 
aann het kansspel uit te geven dan nodig is voor het zuivere bankspel en zij dragen aan de 
overheidd minder belasting af dan op grond van hun totale inkomsten uit kansspelen nodig zou 
zijn. . 

Hett professionalisme van Holland Casino, en de tendens tot professionalisering van de 
regionalee casinomarkt, krijgen een accent door het contrast met het illegale casino Charle-
magne,, dat minder professioneel is. Het beroep van de croupier is daar minder geritualiseerd, 
dee scheiding tussen de bedrijfsruimte en de speelruimte is minder scherp en de beveiliging van 
hett gebouw en van het spel is minder streng. En er zijn geen of minder geavanceerde techni-
schee hulpmiddelen bij de beveiliging of bij het toezicht op het spelverloop. Daarnaast bestaan 
err bij de illegale casino's in meerdere opzichten parasitaire relaties tussen het casino en de 
spelerss en de overheid. Zo bemoeien croupiers zich in sommige gevallen met het spel en met 
dee spelers. Soms is zelfs sprake van een frauduleus spel, waarbij de speelbank de eigen kans 
opp winst oneerlijk verhoogt. En illegale casino's dragen geen kansspelbelasting af. Hoewel niet 
beweerdd kan worden dat de kansspelen in illegale casino's altijd frauduleus zijn, en dit vaak 
zelfss niet zullen zijn, kan wel worden gezegd dat het altijd onzeker is of in illegale casino's 
fraudee gepleegd wordt. Daar bestaat immers geen onafhankelijk toezicht op het casino en de 
kansspelen.. Bij deze parasitaire relaties gaat het niet om illegale of criminele praktijken, omdat 
hett spel in illegale casino's per definitie geen wettelijke bescherming geniet. Spelers en amb-
tenarenn kunnen het spel wel als oneerlijk ervaren maar zij kunnen zich niet op een wettig spel-
reglementt beroepen. Illegale casino's bepalen de regels zelf. Illegaal aan deze casino's is de 
exploitatiee van kansspelen, niet de manier waarop het spel georganiseerd wordt. Ook al zou 
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hett bankspel daar nog zuiverder dan in Holland Casino worden aangeboden, dan nog zou het 
spell illegaal blijven. 

Voorr de beheerste beoefening van kansspelen zouden we in het verlengde van het 
eerderr besproken spanningsveld tussen de 'instrumentele afhankelijkheid' en de 'expressieve 
verslaving'' (zie de hoofdstukken 3 en 6) kunnen spreken over een 'instrumentele' versus een 
'expressieve'' spelbeheersing. Want net zomin als het instrumentele spel tot excessen hoeft te 
leidenn hoeft het expressieve spel beheerst te verlopen. De instrumentele spelbeheersing draait 
omm het profijtspel, net als de instrumentele verslaving. De spelers willen dan zoveel mogelijk 
geldd van elkaar en van de speelbank winnen. De expressieve spelbeheersing is gericht op de 
tegenovergesteldee pool van het plezierspel. Dan gaat het de spelers niet zozeer om de winst 
alswell om het vermaak. De speler beschouwt winst in dit geval als bijkomstig en louter toeval-
lig.. Bij het kansspel worden zo onderscheidingen doorgevoerd tussen de spelopvattingen van 
hett profijtspel en het plezierspel. Ook Holland Casino maakt dit onderscheid. Deze vermaaks-
fabriekk richt zich, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de aandelenbeurs, op de vormgeving van het 
plezierspel.. Dit blijkt duidelijk in de beeldvorming, die Holland Casino onder meer via reclames 
beïnvloedt.. Het gokken wordt ge-eufemiseerd: op geen enkele manier refereert Holland Casi-
noo in reclames aan de mogelijkheid van winst uit het spel. De aandacht gaat volledig uit naar 
dee stijlvolle entourage, de spelspanning en het gokvermaak. Bij de toegang tot het casino wijst 
Hollandd Casino in brochures formeel op de bedoelingen van het casino als een exclusieve uit-
gaansgelegenheidd en worden aan het bezoek voorwaarden gesteld, met name aan de leeftijd 
enn de kleding. Het criterium van de volwassen leeftijd geeft aan dat het casinobezoek een ze-
keree verantwoordelijkheid voor de betekenis en beheersing van kansspelen met zich mee-
brengt.. De kledingvoorschriften zijn voor Holland Casino een middel om de expressieve kant 
vann het gokken te benadrukken. 

Inn de versoepeling van de kledingvoorschriften valt een paradoxale bevestiging van het 
plezierspell te zien - net zoals in de informalisering van de omgangsvormen tussen de crou-
pierss en de spelers een bevestiging valt te zien van de afstandelijkheid der croupiers. De ex-
pressievee ambience en het stijlvolle uiterlijk leiden de aandacht van het gokken af. De versoe-
pelingg van aan de kleding gestelde eisen brengt een toenemende variatie in de toegestane 
kledingg met zich mee, waardoor meer groeperingen zich welkom kunnen voelen in het casino. 
Maarr het bewustzijn van deze variaties, en de keuring die ervoor zorgt dat niet de indruk van 
eenn 'slordig' en 'onverzorgd' uiterlijk ontstaat - waar de suggestie van uitgaat dat men slechts 
komtt om te gokken - maakt dat het eerder gaat om een illusie van alledaagsheid dan om een 
verminderingg van de expressiviteit. 

Binnenn het casino geeft Holland Casino vorm aan het plezierspel met een zorgvuldig 
ge-ensceneerdee verscheidenheid aan speelmogelijkheden. Dit komt allereerst naar voren in 
eenn driedeling van de speelruimte, die is opgebouwd uit een speelautomatenzaal, een grote 
zaall voor de tafelspelen en een exclusieve balkonzaal. Deze driedeling is niet zozeer gericht 
opp het doorvoeren van strikte onderscheidingen tussen speelklassen alswel op de vormgeving 
vann verschillende speelstijlen. Daarbij zijn de culturele, sociale en economische rangordering 
vann de zalen min of meer onafhankelijk van elkaar. Het casino biedt met een grote verschei-
denheidd en variatie aan kansspelen voor spelers met uiteenlopende wensen en mogelijkheden 
dee gelegenheid om hun individuele speelplezier te optimaliseren. Binnen het casino leidt de 
verscheidenheidd tot een vertikale differentiatie van het publiek en een rangordening van speel-



410 0 HOLLANDD CASINO 

stijlen.. Tot op zekere hoogte houdt de spelorde zich als een sociaal perpetuum mobile in 
stand,, omdat de beloningen van het casino een disciplinerende werking hebben: de belonin-
genn geven richting aan het wenselijke gedrag. Zo staat de hoogte van de winst en het verlies 
steedss in verhouding met de hoogte van de inzetten. 

Hett casino heb ik, net als de Waalkade (zie paragraaf 7.6.2), naar de vorm getypeerd 
alss een 'grijpcultuur' die inhoud geeft aan een hybride 'cultuur van verschillen'. Het casino is 
eropp gericht om de spelers - binnen zekere grenzen - te verleiden zoveel mogelijk geld aan 
kansspelenn uit te geven. Daartoe brengt het casino een verscheidenheid aan kansspelen bij-
eenn die alle zijn ontdaan van hun meer oorspronkelijke instrumentele context. Deze kansspe-
lenn verenigt het casino onder de gemeenschappelijke noemer van een op luxe en vermaak ge-
richtee huisstijl. De accentuering van verschillen in het casino valt goed te illustreren aan het 
roulettespel.. Rond het roulette ontstaat een oneindige schakering van speelstijlen, omdat dit 
spell uitgelezen mogelijkheden biedt om variaties in de hoogte en het risico van de inzetten aan 
tee brengen. Bij het roulette sluit ook de illusie, zoals die valt te onderscheiden van de fantasie 
enn de simulatie, aan als een voor het casino kenmerkende belevingsdimensie, althans voor 
zoverr spelers zich bewust zijn van de betrekkelijkheid van de luxe, het risico en de winst. 

Dee variatie en de illusie onderscheiden het plezierspel van het profijtspel. Toch wil dit 
niett zeggen dat het instrumentele spel in het casino afwezig is. Het gaat om accentverschillen. 
Dee instrumentaliteit van de gok kan aanknopingspunten bieden voor de legitimering en de be--
tekenisgevingg aan het avondje uit, zoals ik elders voor bingospeelsters heb laten zien.74 In 
sommigee gevallen kan het instrumentele spel overheersen, met name bij de professionele 
spelerss of bij de gokverslaafden. Het feit dat Holland Casino deze speelstijlen terugdringt be-
vestigtt de oriëntatie op het vermaak. Bij het weren van beroepsspelers grendelt Holland Casi-
noo de ondergrens van het speelplezier af, door het spelen op basis van berekening tegen te 
gaan.. Het weren van gokverslaafden beoogt de bovengrens van het speelplezier te bescher-
men,, door het onbeheerste spelen tegen te gaan (zie figuur 9.5). 

Inn beide gevallen schuilen er in de grensbewaking van Holland Casino dubbelzinnighe-
den.. Het weren van beroepsspelers wil niet zeggen dat Holland Casino het berekenende spel 
uitsluit,, dat is alleen het geval voorzover het casino verliest. Tot op zekere hoogte ondersteunt 
ditt casino zelfs het berekenende spel. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de roulettetafels door op 
elektronischee borden de gevallen nummers te tonen, en bij het blackjack dat bij uitstek een be-
rekenendd spel is. In het casino ontstaat zo een problematiek die precies tegenovergesteld aan 
dee behendigheidsproblematiek van het Golden Ten is. Terwijl bij het Golden Ten een behen-
digheidsspell wordt gespeeld alsof het een kansspel is, kunnen in Holland Casino kansspelen 
wordenn gespeeld alsof het behendigheidsspelen zijn. 

Ookk het weren van verslaafde spelers wil niet zeggen dat Holland Casino het versla-
vendee spel uitsluit. Dat is hoofdzakelijk het geval voor zover gokverslaafden zichzelf overdui-
delijkk te gronde richten en het casino in discrediet brengen. In zekere zin maakt het casino de 
ontwikkelingg van een speelverslaving mogelijk, omdat de beheersing van het gokken in de 
eerstee plaats een verantwoordelijkheid van de speler is - het casino schept nu juist de vrijheid 
omm te gokken. Hoewel natuurlijk niet gezegd kan worden dat het casino spelers dwingt om zo-
veell mogelijk geld uit te geven, is het wel zo dat de opzet en inrichting van het casino daartoe 
uitnodigen.. Het gedisciplineerde karakter van het casinovermaak vloeit bij Holland Casino niet 

74.. Zie Kingm a (1988), Kingm a (1991). 



HOLLANDD CASINO 411 1 

alleenn voort uit de bewaking van de buitengrenzen maar hangt samen met de hele inrichting 
vann het gebouw en met de vormgeving van de kansspelen - in die zin moet de bewaking eer-
derr worden opgevat als het gevolg dan als de oorzaak van de discipline. 

Hett contrast met het illegale casino Charlemagne accentueert niet alleen het professi-
onalismee maar ook het plezierspel bij Holland Casino. Charlemagne kent geen formele toe-
gangsvoorwaarden.. En dit casino weert geen verslaafden en bevordert het profijtspel, door de 
mogelijkee invloed van de speler op de uitkomst van het spel te benadrukken, zoals bij het Gol-
denn Ten of bij het Derby-roulette. 

Eerderr heb ik vastgesteld dat de beheersing van de commerciële exploitatie van het 
gokvermaakk in het casino een bindende voorwaarde is voor de inrichting van de stad met een 
casinoo (zie hoofdstuk 8). In dit hoofdstuk is uitgelegd hoe en inhoeverre Holland Casino dit 
doet.. Binnen het Waalkadecasino is sprake van een vergaande verzelfstandiging van de kans-
spelen.. De symbolische vormen van de daar geëxploiteerde speltypen zijn uitgekristalliseerd 
enn gereglementeerd, wat in het proces van verzelfstandiging voorwaarden zijn voor de exploi-
tatiee en beheersing van het spel. Maar op het niveau van de stad geldt de problematiek van 
groeii en beheersing (nog) niet voor de casinomarkt, zoals die wel van toepassing is op bij-
voorbeeldd de speelautomatenmarkt (zie de paragrafen 5.6 en 6.2.1). In het perspectief van 
schaalvergrotingg tekent zich voor de verschijningsvorm van het casino een logica af waarbij de 
verzelfstandigingg van het vermaak op een gegeven schaalniveau een voorwaarde is voor de 
verzelfstandigingg op een hoger niveau. Terwijl men op het niveau van de staat nog worstelt 
mett de vraag of casino's wel overal in het land toelaatbaar zijn, en de voornaamste vraag op 
hett niveau van de stad luidt op welke plek het casino moet komen, is binnenin het casino de 
beheersingg van kansspelen in het geding. 

Mett dit hoofdstuk rond ik de behandeling van de verschijningsvorm en daarmee de 
beantwoordingg van de derde hoofdvraag van deze studie af. Na te hebben vastgesteld hoe 
dee creatie van een commercieel aantrekkelijke omgeving een voorwaarde oplevert voor de 
vestigingg van een legaal casino in Nijmegen (zie hoofdstuk 7) en te hebben laten zien welke 
gevolgenn dit casino voor de stad heeft (zie hoofdstuk 8), is in dit hoofdstuk gespecificeerd 
hoee en in hoeverre Holland Casino het gokken als een commercieel vermaak beheerst. 
Hiermeee voldoet het casino aan de belangrijkste voorwaarde voor de vestiging in Nijmegen. 
Zowell de exploitant als de spelers nemen afstand van de instrumentele betekenis van het 
gokken.. De croupier concentreert zich niet zozeer op de winst uit het spel alswel op de di-
enstverleningg aan de spelers. Ook de spelers gaat het minder om de winst uit het spel. Zij 
richtenn zich op de optimalisering van hun speelplezier. Het is deze zuivere betekenis van het 
gokkenn die Holland Casino op diverse manieren onderstreept en tracht te waarborgen. De 
bewakingg van het zuivere spel is wel een dubbelzinnige aangelegenheid, want het 
berekenendee en het verslavende spel kan het casino niet geheel uitsluiten. 
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