
van WHIST naar BRIDGE 

In 1742 raakte Londen in de ban van WHIST. Pas 150 jaar later zou de ster van dit spel beginnen te 

verbleken en zijn trotse reputatie kwijtraken aan een nieuwe komeet, met name BRIDGE. Verantwoordelijk 

voor de whistrage was Edmond Hoyle (1672?-1769). Hij bedacht het spel niet, dat bestond al; maar hij wist 

het met een uitgekiend commercieel talent te promoten, beginnend bij de hoogste lagen van de bevolking. 

Hoyle publiceerde in 1742 zijn “Short treatise on the game of whist”. Aanvankelijk verscheen het anoniem, 

maar dat zou snel veranderen. Na een jaar kende het boekje al vijf drukken en spoedig doken piraatedities 

op. Hoe succesvol de publicatie ook was, tegenwoordig behoren de eerste drukken tot de absolute 

rariteiten van het gedrukte woord. Hoyles Short treatise legde overigens niet uit hoe whist werd gespeeld, 

dat werd als bekend verondersteld; wel gaf de auteur aanwijzingen of "regels" voor een goed en succesvol 

spel, kansberekening, tactische aanduidingen en voorbeelden. Ze gingen van algemene vuistregels tot 

zeer concrete gevallen. Hoyles regels hebben nu, ruim 250 jaar later, veel van hun glans verloren. Ze zijn 

dan ook (en vaak onbewust) gemeengoed geworden bij geroutineerder kaartspelers. Is Hoyle wat dat 

betreft achterhaald, dan is dat alleen maar omdat hij zijn beginselen succesvol heeft weten te verkopen. 

Dankzij whist, gespeeld in twee paren, raakte het woord "partner" opgenomen in het Nederlands. Whist lag 

ook aan de basis van een culinaire specialiteit. John Montagu (1718-1792), vierde graaf van Sandwich, 

was een verwoed speler die zijn partijen liever niet onderbrak, zelfs niet voor een maaltijd. Het personeel 

kreeg daarom de opdracht brood met beleg klaar te maken en tijdens het spel te serveren; de edelman kon 

terzelfder tijd eten en spelen. Deze maaltijd "op zijn Sandwich" werd geboren in 1762, toen de graaf in Bath 

24 uur ononderbroken zat te whisten. De sandwich wordt intussen ook door niet-kaartspelers geap-

precieerd. 

Whist markeert een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van het kaartspel. De eenvoud die het spel 

uitstraalt, is behoorlijk misleidend want whist is allerminst een simpel spel. Met whist verschuift het accent 

radicaal van eenvoudige spelen waarbij het toeval een hoofdrol speelt, naar spelen die van de speler 

aandacht en inzicht vereisen. Het is dankzij strategie, cijferwerk, hersengymnastiek en ervaring dat een 

kaarter het toeval kan bezweren, zijn slagen kan halen en het spel boeiender en uitdagender wordt. 

Hoewel deze evolutie in feite allang aan de gang was, mogen Hoyle en de toenmalige whistrage als een 

keerpunt worden beschouwd. 

Het kaartspel whist domineerde tot het einde van de 19de eeuw de kaarttafel. Het sprak snobs aan, 

professoren, spelletjesgekken en iedereen die er bij wilde horen; het sprak meer mannen dan vrouwen 

aan. In 1879 schreef Cavendish, pseudoniem van Henry Jones (1831-1899), een andere whist- en 

kaartgoeroe, dat whist de koning van de kaartspelen was en nog lang deze titel zou voeren.  

Niets bleek minder waar, omstreeks 1890 begon bridge-whist opgang te maken, gevolgd door andere 

voorlopers van het huidige bridge. De 20ste eeuw behoorde niet meer aan het whistspel maar aan bridge. 

 


