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Pierre Ghestem (1922-2000) werd door Ton Sijbrands in meerdere 
rubrieken uitgebreid bewierookt als de dammer die met vooruit-
strevende ideeën de grondslag voor de moderne damsport legde.... 
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Ghestem zegde in 1947 na het behalen van de wereldtitel bij het dam-
men deze sport vaarwel (red : ook als schaker  kon hij meer dan zijn 
mannetje staan en won hij diverse regionale kampioenschappen). 
 
“De damtoernooien duurden drie tot vier weken. Zo lang kon ik niet van 
huis. Mijn moeder had mijn hulp nodig in de kaaswinkel. Met dammen 
viel niets te verdienen, hooguit met simultaanseances” (citaat uit een 
gesprek met acteur/bridger Joost Prinsen in 1994). 
 
Nadat de damschijven waren opgeborgen leerde Ghestem in geboorte- 
en woonplaats Lille de beginselen van bridge, met René Bacherich als 
partner.  
 
Na een stormachtige opmars won het paar de Franse titel (in 1948). 
Bacherich-Ghestem betraden met Frankrijk het wereldpodium. Na verlies 
van de WK-finale in 1954, volgde in 1956 de revanche met een over-
winning op aartsrivalen de VS. In 1960 bij de eerste Olympiade voor 
landenteams (Turijn) was er voor Frankrijk met Ghestem opnieuw goud. 
 
Het voor Ghestem glorieuze WK in 1956 vond plaats in Monte Carlo. 
Daar experimenteerden Bacherich/Ghestem met een opzienbarende 
aanpak van het bieden. Geënt op natuurlijke openingen maar verder vol-
ledig op vraagbiedingen en relays gebaseerd.  
 
Ghestem noemde zijn systeem Monaco en publiceerde het als Le 
Monaco.  Een tweede boek van zijn hand kreeg de titel “Le bridge de 
demain”. Pierre Ghestem kreeg zo de bijnaam Godfather of the relay.  



 
 
 
 
De enorme moeilijkheidsgraad maakte het systeem echter vrijwel 
ontoegankelijk voor de gewone bridger en ook de bridgetop zag en ziet 
er niet veel in, vooral vanwege de tijdrovende toepassing. 
 
De Franse denksport-alleskunner vond dammen het mooiste spel maar 
hield zich vijftig jaar intensief uitsluitend met bridge bezig. Hij hand-
haafde zijn voorkeur voor een gecompliceerde benadering op kunstma-
tige basis. 
 
Ghestem was een veeleisend bridger. Na de sterke partnerships met de 
ijskoude Bacherich en de briljante technicus Delmouly bleef hij zonder 
resultaat bij zijn zoektocht naar een geschikte partner  waardoor zijn rol 
in de internationale top de afgelopen dertig jaar beperkt bleef. 
 
In het Nederlandse competitiebridge viel de naam Ghestem meer dan 
eens, regelmatig met een wrange bijsmaak. De Fransman wist hier niets 
van : 
  

“Ghestem-conventie? Nooit van gehoord ! Mijn naam is Ghestem. 
Wel vriendelijk van de Nederlanders om aan mij te denken”.  

 
Het betreft de conventie waarmee je met één bod na een opening van de 
tegenpartij een hand met twee vijfkaarten aanbiedt : Ghestem two-suiter. 
 
Er zijn drie varianten en het bleek dikwijls niet mee te vallen te onthou-
den om welke twee kleuren het ging. Misverstanden, verkeerde uitleg 
zorgden voor onenigheid en veel werk voor de arbiters.  
 
De NBB stelde een speciale regel in om Ghestem-vergissingen te be-
straffen. 


