
SIC TRANSIT GLORIA MUNDI 1 

Het was een dag als alle andere geweest in Rome. Virgilius Rhinensis Maro had sinds de 

vroege ochtend oratia2 van mede-consuls aan moeten horen. Hij had er dan ook schoon 

genoeg van en liep van het Capitool in de richting van het Forum waar hij afgesproken 

had zijn vrouw Tullia te ontmoeten. Het was hun trouwdag. Hoe lang zij getrouwd waren, 

was hij volgens goed gebruik vergeten, maar hun trouwdag zelf vergat hij nooit. Nooit 

had Tullia hem er op kunnen betrappen dat hij met lege handen was aangekomen op 

deze dag en ook nu stopte hij even bij een kraampje langs de weg en kocht tulpen uit 

Asia Minor3 en bonbons uit Belgica. 

Het was een ander goede gewoonte om iedere vrijdag een glaasje te drinken en een 

kaartje te leggen met zijn goede vrienden Cassius en Gaius. Het feit dat hun trouwdag 

dit jaar op een vrijdag viel, kon geen reden zijn om van deze gewoonte af te stappen. De 

enige toezegging die Vergilius dan ook deed was om Tullia mee te laten doen bij het 

kaartspel. Op andere dagen wist hij dat meestal wel te voorkomen. Zij kende weliswaar 

de regels, maar het ontbeerde haar helaas aan het nodige talent. Maar goed, vandaag 

zou hij proberen dat door de vingers zien. Nadat de felicitaties uitgewisseld waren en er 

voldoende wijn aan de goden geplengd was, werden de kaarten geschud. De hele avond 

gebeurden er slechts weinig spectaculaire zaken. Het viel Vergilius zelfs op dat Tullia 

verdacht weinig fouten maakte. Zij was dan wel voornamelijk dummy, maar toch… Tot 
het laatste spel. 

 

Vergilius raapte tot zijn geluk een mooie hand op. "Eén goed spel en de pot is voor ons!", 

dacht hij. Tot zijn grote schrik opende Tullia met 1SA (12-14 pt). Zich realiserend dat het 

nu moeilijk, zo niet onmogelijk was geworden om dit spel zelf te spelen, riep hij uit: 

"Fortus fortuna adjuvat!"4, bood 6SA en sloot zijn ogen. 

Ook Tullia had het niet makkelijk. Zij voelde dat er voor Vergilius meer op het spel stond 

dan een gewoon avondje kaarten, maar desondanks had ze toch met 1SA geopend. Het 

6SA bod van Vergilius verhoogde de spanning alleen maar. Maar Tullia zou zich vandaag 
niet laten kennen. Neen, niet vandaag! 

Nadat hij geruime tijd aan zijn kaarten geplukt had, startte Gaius uiteindelijk met T. De 

twijfel en onrust van Gaius was Tullia niet ontgaan. Nu de uitkomst reeds had 

weggegeven dat V verkeerd zat, leek alles om de positie van A te draaien. A bij Oost 

zouden zonder meer 12 slagen opleveren, maar waarom twijfelde Gaius dan zo…? 

"Flamma fumo est proxima."5, dacht Tullia en besloot A bij West te plaatsen. Als West 

daarbij een 5-kaart harten had of T 9 8 in drieën of in vieren (en de uitkomst leek daar 

toch op?!), dan was 6SA nog niet kansloos. Na haar partner uitvoerig bedankt te hebben 



voor zijn mooie hand en zijn geïnspireerde bieden, speelde Tullia op tafel de B bij en 

nam de V van Oost over met de Heer. Vervolgens speelde zij alle zwarte kaarten uit en 
met nog vier kaarten te gaan was dit over: 

 

Tullia speelde haar laatste klaveren en Gaius begon steeds zwaarder te zweten. Als hij 

een harten liet gaan, zouden A en 7 van de dummy de elfde en twaalfde slag worden. 

Hij gooide uiteindelijk maar 9 weg, waarop in de dummy 7 verdween. Nu speelde 

Tullia 6 voor de Aas van Gaius, maar de laatste twee slagen H en A zorgden er voor 

dat de 12 slagen binnen waren. 

Tullia glom van plezier. Vergilius daarentegen was lichtelijk uit het veld geslagen en 

staarde zijn vrouw sprakeloos aan. Uiteindelijk herpakte hij zich, riep uit: "Credo quia 

absurdum!"6 en liet zich vervolgens uitgebreid door zijn vrienden fêteren met zijn 

overwinning. Tullia nam intussen nog een slokje van haar wijn. 

"Dit is wel weer voldoende voor een jaar.", dacht ze glimlachend. "Vanaf morgen mag 
Vergilius weer de beste bridger van ons twee zijn!" 

Sjeng 

(Dit spel is zo gespeeld in de A-lijn van OBC in het seizoen 2002-2003. Slechts één leider wist 12 
slagen te maken. Helaas voor hem zat hij, net als het hele veld, slechts in 3SA. Omdat er die 
avond de butler-score werd toegpast, leverde het één hele IMP op en niet meer dan dat! SIC 
TRANSIT GLORIA MUNDI……… ) 

Voetnoten 
1. Sic transit gloria mundi – Zo vergaat de grootheid van de wereld. 
2. Oratia – toespraken. 

3. Asia minor – Klein Azië, het huidige Turkije. 
4. Fortus fortuna adjuvat – Het geluk helpt de dappere. 
5. Flamma fumo est proxima – Waar rook is, is vuur. 
6. Credo quia absurdum – Ik geloof het omdat het ongeloofwaardig is. 

 


