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   De gokkastspeler    
Christian Deterink 

 

 

Toen ik mijn tweede glaasje pure whisky van de avond bestelde keek de waard me met een bijna 

meelijwekkende blik aan. Waarschijnlijk omdat ik een minuut eerder mijn eerste glas met een 

enkele slok had weggewerkt. Het kon me niet schelen. Zonder de waard aan te kijken pakte ik het 

glaasje aan. Na ik een enkele seconde het golvende oppervlak van de heldere vloeistof had 

bekeken, als soort mentale voorbereiding, sloeg ik ook deze maal het glas met een beweging 

achterover. De whisky brandde in mijn keel, alsof mijn slokdarm naar binnen werd teruggerold, 

en bereikte tenslotte mijn maag. Ik zuchtte en voelde langzaam de rust in mijn lichaam 

terugkomen. 

 

Met nog brandende ogen keek ik peinzend om me heen in het café. Het was een deprimerende 

omgeving: een oud versleten interieur, duidelijk niet vaak schoongemaakt en overduidelijk 

onderbelicht. Naast mij bevonden zich nog slechts enkele figuren aan de bar, waarschijnlijk even 

kansloos als ik. Aan een tafeltje in de hoek bevond zich een innig stelletje dat zichzelf van haar 

omgeving leek te hebben afgesloten.  

 

Bijna ongeïnteresseerd nam ik waar hoe een van de gasten aan de bar opstond en naar de 

halfdonkere hoek van het café slofte, waar twee gokautomaten opgesteld stonden. Hij nam plaats 

op een barkruk voor een van de machines. Aan de manier waarop hij zich gedroeg herkende ik de 

geroutineerde gokker. Achteloos haalde hij een grote hoeveelheid muntjes tevoorschijn uit een 

zak van zijn versleten leren jas om die met een geoefende beweging van zijn hand een voor een in 

de machine te laten verdwijnen. Hierna schoof hij nog wat dichter aan op zijn kruk en drukte op 

de grote rode knop in de rechteronderhoek van de kast. Het fruit begon te rollen. Vanaf mijn 

positie aan de bar kon ik het scoreverloop op de kast volgen. En omdat ik niets beter te doen wist 

bleef ik toekijken. Het spel ging slecht voor de speler. Het puntenaantal bleef gestaag dalen, 

uitgezonderd die keren dat de man nieuwe muntjes in het apparaat drukte.  

 

Na verloop van tijd, juist nadat ik mijn derde glaasje whisky had besteld, veranderde de gokker 

zijn tactiek. Hij drukte een betaalkaart of iets dergelijks vast in de speelknop zodat hij deze niet bij 

elke nieuwe ronde opnieuw in hoefde te drukken. Hierna schoof hij zijn kruk naar achteren en 

begon een sjekkie te rollen. Het leek wel alsof de man bewust afstand nam van het spel dat hem 

onveranderd ongunstig gezind was, alsof hij wilde aangeven dat niet hij verantwoordelijk was 
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voor de slechte prestaties. Bijna gebiologeerd hield ik vanaf mijn kruk aan de bar de grote rode 

cijfers in de gaten en zag hoe het puntental uiteindelijk terugliep tot nul. 

 

Einde oefening, dacht ik, terwijl ik me weer naar de bar draaide. Vanuit mijn ooghoeken zag ik 

echter hoe de gokker ook naar de bar was toegelopen en een briefje neerlegde. Hij kreeg een 

handvol munten en een glas bier terug. Verbaasd draaide ik me weer om en zag hoe de man 

opnieuw naar de kast toe sjokte. Met een deemoed die deed vermoeden dat hij een offer aan een 

onbarmhartige God ging brengen. Bijna onbewust schudde ik meewarig mijn hoofd, wetend 

welke kant dit uit zou gaan. Maar toch bleef ik nieuwsgierig toekijken. Het gezicht van de gokker 

lichtte op door de flikkerende lichtjes terwijl hij opnieuw begon te spelen. Tot mijn verbazing leek 

het goed te gaan. De vruchten deden eindelijk wat van hen verwacht werd en de gokker sleepte 

zelfs een vette bonus binnen. 

 

Zou het dan toch?Maar toen zette de neergang zich weer onherroepelijk is. Het duurde tien 

minuten voor alle punten weer verdampt waren. Met de pathetische waardigheid van de verliezer 

stond de gokker op, herschikte hij zijn jasje en liep weg.  

 

Tja, dacht ik, als de bezoekers bij binnenkomst van deze tent al geen loser zijn dan worden ze het 

wel. Zuchtend bestelde ik een vierde glas whisky. 

 
 


