Van Short Whist tot Contract Bridge
(boekbespreking)
De geschiedenis van contract bridge en zijn voorgangers ... een project van 13 jaar.
In 1991 bekeert de auteur, Hans Secelle (°1959), een uit Dendermonde afkomstige schaakexpert, zich tot
het bridgespel; de schaakpartij op vrijdagavond wordt ingeruild voor een gezellige bridgedrive en al gauw
begint hij zich te interesseren voor de ontstaansgeschiedenis van contract bridge en zijn minder gekende
voorgangers. Hij verzamelt oude whist- en bridgeboeken en zet zich in 2007 aan het werk.
Zijn eerste boek, Bridge – de geschiedenis van een kaartspel (Uitgeverij Het Punt – Baasrode), rolt in 2014
van de pers en is al snel uitverkocht, maar het onderzoek gaat verder. In 2016 wordt Hans gecontacteerd
door Keith Ogborn, een 83-jarige Australische bridgehistoricus, die hem zijn collectie oude krantenknipsels
bezorgt en van de Russische Nationale Bibliotheek krijgt hij – na lang aandringen – een digitale copy van
een boekje uit 1848 waarin de spelregels van Vist-Preferans, de oudst gekende rechtstreekse voorvader van
het bridgespel, in detail worden beschreven. Tijdens zijn zoektocht in de digitale archieven van een aantal
vooraanstaande bibliotheken, stuit hij bovendien op een aantal vergeten werken uit de eerste helft van de
19de eeuw waarin kaartspelen worden bescheven die – zoals latere bestudering zal uitwijzen – mede aan de
basis hebben gelegen van het ontstaan van het bridgspel.
Het is meteen duidelijk dat er een nieuw boek moet worden geschreven, maar gelukkig gaat het nu
allemaal wat sneller; sommige hoofdstukken kunnen ongewijzigd worden overgenomen, andere worden
aangevuld met nieuw materiaal en daar waar nodig worden nieuwe passages ingelast. Het geheel wordt
verrijkt met een groot aantal illustraties, zodat de lezer zich een beter beeld kan vormen van het ontstaan
en de evolutie van contract bridge en zijn voorgangers.
Het nieuwe boek is klaar in december 2017, maar dan komt Herman De wael tijdens het EK in Oostende
(juni 2018) met het voorstel om het boek in het Engels te vertalen. De publicate wordt uitgesteld en in het
najaar van 2019 is de ‘tandem’ De wael-Secelle klaar met het vertaalwerk. Herman neemt tussendoor ook
nog even contact op met Ray Lee (Masterpoint Press), die zich meteen bereid verklaart om de publicatie
van boek in het Engels én het Nederlands voor zijn rekening te nemen.
In Van Short Whist tot Contract Bridge neemt Hans Secelle de lezer mee op een reis door tijd en ruimte, en
laat hem kennis maken met Karnöffel, Whist, Hombre, Quadrille, Boston, Cayenne, Vist-Preferans,
Russische Whist, Jarolash en Sturmwhist. Een combinatie van deze oude en meestal vergeten kaartspelen
zal uiteindelijk leiden tot de assemblage van een aantal ‘proto-bridge’ varianten, waarvan enkel Collinson’s
Biritch, or Russian Whist de barensweeën zal overleven.
Op haar beurt zal deze ‘moeder van alle bridgevarianten’ de plaats moeten ruimen voor haar meer
gesofisticeerde opvolgers: bridge-opposition, auction bridge, royal auction bridge, plafond en, uiteindelijk,
contract bridge, ’s werelds populairste kaartspel.
Van Short tot Contract Bridge telt 306 blz. en bevat vele illustraties in kleur en zwart-wit.
Het is opgedragen aan Paul Magerman en bevat een korte inleiding van Marc De Pauw en Gianarrigo Rona.

Wie geïnteresseerd is, kan de inhoudstafel hier raadplegen.

