
Geschiedenis van Contract Bridge 

 

De geschiedenis van Bridge kan worden getraceerd tot 1529 (uit een openbare preek van bisschop Hugh Latimer) die 

over het kaartspel Trump spreekt). Het ontwikkelde zich door de eeuwen heen via prototypes van Whist en begon 

haar opmars in de diplomatieke kringen van Istanbul, ten tijde van de Krimoorlog (1853-1856), om uiteindelijk de 

gehele wereld te veroveren. Voor een compleet overzicht, klik hier. 

Bridge is een combinatie van vijf kaartspellen: 

 Bridge Whist 1890-1910 

 Khedive-Biritch 1850-1900 

 Plafond 1918-1930 

 S.A.C.C. 1912-1918 

 Auction Bridge 1904-1930 

Harold Sterling Vanderbilt combineerde de sterke punten van elk kaartspel met eigen ideeën. 

Harold Sterling Vanderbilt 1884-1970 

Harold Sterling Vanderbilt, miljonair, succesvol zakenman en 

voortreffelijk wedstrijdzeiler uit de beroemde spoorwegfamilie uit de VS 

met Nederlandse roots. Hij is de bedenker van (Contract) Bridge, maar 

heeft nooit als professioneel bridger gespeeld en hij deed geen enkele 

moeite om zijn bridgevariant te promoten. Het spel verkocht zichzelf. 

Vanderbilt pompte veel geld in de ontwikkeling van de sport. Zijn 

technische bijdrage was en is van onschatbare waarde. Zo bedacht hij 

de sterke 1♣ met het afwijzende 1♦-antwoord, de sterke 1SA-variant met 

16-18 punten en hij was de grondlegger van de zwakke twee-openingen. 

Zijn stokpaardje was de nieuwe en uitgebalanceerde scoretabel. Met 

deze scoretabel kon men ook agressieve biedingen en uitneembiedingen 

doen die bijna net zoveel opleverden als het spelen van manches en slems. Je kon dus scherp 

bieden met mooie verdelingen zonder veel punten, wat het spel een stuk aantrekkelijker maakte 

dan de oudere bridgevarianten. 

Vanderbilt testte zijn nieuwe speeltje uit aan boord van het stoomschip Finland tijdens een 

negendaagse trip van Los Angeles naar Havana met een paar vrienden. Hij wist echter geen 

naam te bedenken voor het toekennen van hogere premies op sommige behaalde manches, 

totdat een jongedame aan boord het woord kwetsbaar(heid) suggereerde… 

Op 31 oktober 1925 mocht deze jongedame als dank meespelen, maar na de exotische 

naamgevingen en onpraktische veranderingen die ze voorstelde, naar eigen zeggen opgedaan in 

China was Vanderbilt zo geïrriteerd dat hij diezelfde nacht de scoretabel aanpaste. Een scoretabel 

die bijna vijftig jaar vrijwel onveranderd zou blijven (SA-slagen telden in die tijd voor 35 punten). 

Op 1 november 1925 werd ons (Contract) Bridge geboren in het Panamakanaal, aan boord van de 

Finland. 
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