
 

De Jeux Publics in Ste Marie te Schimmert 

Elk jaar werden in de tweede helft van september de Jeux Publics 

gehouden op het grote schoolplein (de cour). De zesde klas (Retorica) 

organiseerde dit festijn.  September was niet toevallig gekozen. De 

kans op mooi weer was groot en zo aan het begin van het schooljaar 

gaf het de nieuwelingen de kans om een beetje te wennen aan elkaar 

en de school. Het was ook één van de weinige dagen dat alle klassen 

gezamenlijk iets deden. 

In de kroniek in de schoolkrant De Flambouw wordt bij de datum 16 

sept. 1963 het volgende genoteerd. “De Jeux Publics. De plechtige 

opening van deze door de zesde klas zo prima verzorgde dag 

geschiedde op zeer originele wijze. Als stoere zeelui kwamen de 

zesdeklassers op. Nadat de kapitein het reglement van fatsoen had 

bekendgemaakt en deze dag er een van smullen en spelen had 

genoemd werd pater Rector* uitgenodigd het schip dat nog op stapel 

lag te dopen. Na twee verwoede pogingen om de fles tomatensap 

tegen de boeg kapot te smijten gelukte het hem ook de derde maal 

niet, ofschoon driemaal scheepsrecht is. Tenslotte vatte de kapitein 

zelf de koe bij de horens en smeet de fles op de grond. Direct koos 

het schip het ruime sop, in zijn vaart bijna pater Rector meenemend. 

Toen kon het spel losbreken.” 

Die dag was er een keur aan spelletjes met daarin een wedstrijd 

element want de puntentelling werd nauwkeurig bijgehouden en op 

borden gepubliceerd. 

Spelletjes waren o.a. koekhappen, fietsbanden trekken met de band 

om je nek, een stuiver uit een bak water halen waar met een dynamo 

stroom op kwam te staan. Minivoetbal (twee tegen twee) werd 

gespeeld. Een spel dat je blindemannetje zou kunnen noemen. 

Verder was er wat atletiek zoals hoogspringen en hink-stap-sprong. 

En er was ook nog buksschieten. Maar het hoogtepunt en tevens de 



 

afsluiting van de dag waren de ruitergevechten. Twee jongens 

vormden een paard en een derde zat er als ruiter bovenop, 

gewapend met een stok die aan het eind opgevuld was met oude 

lappen. Alle paarden met ruiter kwamen tegelijkertijd in actie en de 

ruiter die er het langst op bleef zitten werd de winnaar. Uiteraard 

speelden de paarden een grote rol door niet alleen overeind te 

blijven maar ook door veel duwwerk de anderen uit hun evenwicht te 

brengen.  

* Die vóór de erkenning van de school in februari 1963 als officieel gymnasium 

nog Overste werd genoemd. 

 

 



 

Jeux publics 29 september 1960 

Ton Duivenvoorde in de palen 

 

Jeux publics 29 september 1960 

Het kon er bij het riddertoernooi fanatiek aan toe gaan  



 

 



 

 

Jeux publics 29 september 1960 

Stan Verdult hapt naar…, ja naar wat: appel met stroop? 
[Bovenste vier foto’s uit het album van Stan Verdult] 



 

    

Nee, het spel was volgens de Kronieken ‘broodjeshappen’.  

Hier daarvan twee foto’s uit de Flambouw van dezelfde jeux 

publics van 29 sept. 1960  

met links de pogingen van Henk Kalter  

 



 

 

Minivoetbal jeux publics sept. 1961.  

Kees van den Berg (li) en Frans Luiten (midden) tegen Piet 

Reijnders (op de rug) en kompaan die er niet op staat.  
[foto uit album van Kees van den Berg] 

 



 

 

fietsbanden trekken in de jeux publics van 16 sept. 1963  

- helemaal rechts staand: Jan van de Ven, 2e van rechts Jan 

Goossens.( Beiden uit de 6e klas) 
[foto uit album van Theo van der Geest] 

 



 

  

Jeux publics van 16 sept. 1963. Vooraan Ben Dings, 6eklas… 
[foto uit album van Theo van der Geest] 

 

…dezelfde Ben Dings, die drie jaar eerder schietend tijdens 

de jeux publics van 29 sept. 1960 de Flambouw haalde 



 

 

Yeux Publics 15-9-1962  Gijs van den Berg (met zonnebril) 

bij het buksschieten 
[foto uit album van Gijs van den Berg] 

 



 

 

v.l.nr. Jac de Vries, Peter Denneman, Kees van Noort  

(duidelijk van de organisatie van de Jeux publics van 16 sept. 

1963.) 
[foto uit album van Theo van der Geest] 

 



 

 

Bij het ruiterspel in de Jeux publics van 16 sept. 1963 ging 

alles door elkaar, zo ook de namen! 
[foto uit album van Theo van der Geest] 

 

 



 

 

 

Foto uit de Flambouw van 16-9-1963 

 

  


