
Bridgemuseum 

 

Bridge wordt al meer dan 100 jaar gespeeld. Het is afgeleid van het Whist, een kaartspel waarbij het gaat om het 

aantal gemaakte slagen. Troef is de kleur van de laatst gedeelde kaart. In Nederland spelen 1 miljoen mensen 

bridge terwijl er 110.000 lid zijn van een club. Dat is 5 maal zo veel als de totale bevolking van Leerdam, de 

plaats waar het Bridgemuseum is gevestigd. De oprichter en directeur van het museum is Gerard Hilte. Het 

begon allemaal ruim 40 jaar geleden, toen dhr. Hilte 20 jaar oud was. Hij verzamelde bridgemagazines en -

boeken die hij in de schuur naast zijn huis bewaarde. Toen hij 5 jaar later bridgeles begon te geven aan een 

volksuniversiteit, groeide de verzameling uit tot een echte collectie. De schuur werd een villa, en de collectie werd 

een museum. 

 

Omdat bridge zo populair is, worden er producten op de markt gebracht die het 

spel bridge gebruiken als verkoopmiddel. Wat dacht u van bridgelucifers , - zeep , - 

koffie , - chips , - suikerklontjes . Ja, er bestaat zelfs bridgekroepoek . Dit soort 

producten treft u aan in het bridgemuseum. Natuurlijk zijn ook de kaartsymbolen, 

schoppen, ruiten, harten en klaveren, goed te gebruiken om voorwerpen zoals 

kledingstukken, postzegels, kunstvoorwerpen e.d. te versieren. En wat denkt u van 

hartendropjes , schoppenzeep en zelf te bakken klaverkoekjes In het museum 

vindt u natuurlijk vooral allerlei zaken die met het spel zelf te maken hebben. Zo is 

er een grote collectie speelkaarten uit diverse tijden en landen, kaarten om reclame te maken voor drank- of 

sigarettenmerken, soms met de mooiste afbeeldingen. Ook zijn er speelkaartendoosjes en dozen met fiches 

waarmee het aantal punten bijgehouden werd. Later gebeurde dat op papier met scoreboekjes. Verder zijn er 

bridgekleedjes, maar ook tafelnummers en mapjes in vele variëteiten . De oudsten zijn al meer dan 100 jaar oud. 

Uit de tijd van het Whist zijn er de Trump-indicators, apparaatjes waarmee de troefkleur aangegeven kan worden. 

Het is onvoorstelbaar, wat er allemaal gemaakt is. Het Bridgemuseum heeft de grootste collectie ter wereld. 

 

Bezoek het Nederlands Bridge Museum 

 

Een dagje naar het Nederlands Bridge Museum is een leuk idee voor bijvoorbeeld een verjaardag, een school- of 

club uitstapje of een familiedag. Tijdens uw bezoek kunt u met al uw vragen over bridge en/of de items, terecht bij 

de beheerder van het museum, dhr.Fred Brandt. Om teleurstelling te voorkomen, raden wij u aan om even te 

bellen of een mailtje naar ons te sturen om uw bezoek aan te kondigen. Tijdens uw bezoek is het ook mogelijk om 

boeken, magazines en andere bronnen te raadplegen voor research. Via deze link komt u op onze website waar 

u direct uw bezoek kunt aankondigen via e-mail. 

Het bridgemuseum in Leerdam wordt veelvuldig bezocht door groepen bridgers die de historie van de bridgesport 

willen aanschouwen. Een enthousiaste bezoeker schreef: Door de directeur/eigenaar (Gerard Hilte) van het 

museum is een fantastische collectie opgebouwd van (bridge)kaarten, (les)boeken en bridgematerialen vanaf 

begin van de twintigste eeuw. Spullen zowel uit Nederland als uit het buitenland. Betrokkene heeft bij ieder 

getoond museumstuk een verhaal. Echt een aanrader voor een ieder die bridge speelt en iets wil weten over hoe 

het spel zich ontwikkeld heeft in ongeveer 100 jaar. In de regionale pers verscheen onlangs een groot artikel over 

het bridgemuseum. 
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