
ROZRYWKI 
 
 
1) SPORTY I ZABAWY 
 

• każda prowincja, każda wyspa miała swoje zabawy, różniące się nazwą i 
szczegółami, w istocie jednak podobne lub identyczne, występujące w całej Europie 

• lubiano rozrywki, w których można było popisać się siłą i zręcznością i które 
sprzyjały rozwojowi fizycznemu 

• coraz mniejsza popularność polowań w Niderlandach  w XVII w.  
- zniesienie prawa myśliwskiego 
- strażnicy czuwający nad ochroną zwierzyny 
- kłusownictwo wśród chłopów 
- dozwolone polowanie na ptaki w nadmorskich wydmach 

• wzrastająca popularność łowienia ryb na wędkę 
- doskonałe zarybienie jezior, rzek, kanałów i stawów 
- szczupaki, okonie, karpie, łososie 

• letni „sport narodowy” – piesze wędrówki 
- wszystkie niedziele i święta – ludność miejska spaceruje lub jedzie wozami 

ku wiejskim okolicom lub nad brzeg morza 
- każda klasa społeczna bierze w tym udział 
- gdziekolwiek się udasz, spotkasz tyle narodu, ile gdzie indziej zobaczyć 

można tylko na procesjach /Parival/ 
- standardowy plan wycieczki: 
♦ wyjście wczesnym rankiem 
♦ postój na pierwsze śniadanie 
♦ zabawy, zbieranie kwiatów, śpiewanie chórem 
♦ składkowy posiłek południowy (każdy przynosił coś ze sobą) lub obiad w 
oberży 
♦ uczta wieczorna przed rozejściem się do domów 

• wycieczki statkiem w górę rzek lub wzdłuż jezior 
• zimowa ślizgawka 

- każdy ma sporo wolnego czasu ze względu na przestój w interesach 
- przez parę tygodni ludzie niemalże nie rozstaja się z łyżwami  
- drewniane łyżwy z metalowym ostrzem podgiętym do przodu 
- jazda indywidualna, parami lub „wężykiem”(każdy opiera się na biodrach 

poprzednika, wszyscy pochylają się na prawo i lewo) 
- obowiązkowo usytuowane na skraju ślizgawki oberże (w namiotach) 

• sanie 
• sanki 
• wyścigi czółen na świętego Marcina w Amsterdamie na Ij 

- cztery lub pięć łodzi żaglowych lub z wiosłami 
- wielki tłum gromadzący się na brzegach 

• rzut dyskiem 
- w zimie na lodzie, latem na plażach 
- jak najdalszy rzut dyskiem za pomocą jak najoszczędniejszego ruchu ręki 

• gra w piłkę 
- ok. 15 odmian 
- kaatsen – najpopularniejsza – „gra w długą piłkę” na drewnianym lub 

ceglanym boisku 
- klosspel – „gra w bramki”, poprzedniczka krokieta 



- kolf – „pastorał”, podobvny do nowoczwesnego hokeja 
• strzelanie z łuku 

- tradycyjny średniowieczny sport  żołnierski pielęgnowany przez policję 
- defilady w niedziele i święta 
- trenowanie na strzelnicach (doelen) 

• okrucieństwo wobec zwierząt 
- chwytanie fok 
- strzelanie do żywej gęsi zawieszonej za łapy na sznurze 
- zabawa w „kota”, w tawernach – kota zamykano w beczce zawieszanej na 

linie pomiędzy dwoma słupami, po czym uderzano pałkami w beczkę 
- torturowanie – wieszanie bezpańskich psów 

• zabawy dzieci popularne w Niderlandach 
- bitwy naśladujące taktykę regularnych armii 
- kostki 
- konik 
- tabliczki 
- lalki 
- latawce 
- skakanie przez sznurek 

• taniec 
- cieszył się ogromną popularnością mimo potępień kościelnych 
- wiele szkół i nauczycieli tańca 
- każdemu świętu publicznemu lub prywatnemu towarzyszył bal 
- tańce ludowe, jak i nowe, zapożyczone z innych krajów 

 
 
 
2) UCZTY I PIJATYKI 
 

• Uczty przy każdej okazji odskocznią od codziennej oszczędności i sposobem na 
umocnienie poczucia wspólnoty społecznej 

• Niechętnie patrzący na to kościół i państwo 
• Uczty stowarzyszeń, gildii, izb retoryków, „stowarzyszeń sąsiedzkich” 
• Na stołach głównie mięsa, sery, owoce w cukrze, ryby 
• Powitalna oracja pana domu 
• Tyle toastów, ilu biesiadników 
• Alkohol piją i kobiety, i mężczyźni (i to w znacznych ilościach) 
• Biedni piją wódkę i piwo, bogatsi – wino 
• Wino – jeden z nielicznych artykułów spożywczych importowanych w dużych 

ilościach na użytek wewnętrzny 
• Wódka (jęczmienna, arak, ratafia, jałowcowa) – wielkie gorzelnie w Rotterdamie i 

Weesp 
• „Tawerny” – od wykwintnych lokali po wiejskie szynki 
• Musicos – szynkownie z orkiestrą 
• II poł. XVII w.: rozpowszechnione zostają herbata, kawa i czekolada 
• Herbata – początkowo jako napar leczniczy, potem oznaka luksusu. Picie herbaty 

ceremonią, bogate rodziny przeznaczały na nie oddzielny pokój w domu 
• Kawa – przyjęła się później niż herbata, pijana około południa, z cynamonem, 

imbirem, goździkami itd. 
• Powstają stowarzyszenia miłośników herbaty i kawy („domy kawowe”) 
• Tytoń – Nicotiana – przed 1625 powszechnie przyjęty przez wszystkie warstwy 



społeczne (tak samo z tabaką). Jedynie kościoły wolne były od tej epidemii. Walczą 
z nią władze – wysokie podatki, afisze. Mimo to powstają liczne fajczanie 

 
 
 
3) WESOŁE TRADYCJE. KIERMASZE 
 
OGÓLNOKRAJOWE: 

• tradycyjne święto rodzinne – we wrześniu: mieszczanie kupowali na jarmarku 
wieprza lub krowę, zabijali zwierzę przed domem, przygotowywali zapasy mięsa i 
częstowali się wzajemnie przez dwa lub trzy dni 

• uroczystość Trzech Króli – 6 stycznia: w każdej rodzinie wybierano króla, który 
razem z orszakiem dzieci śpiewał stare pieśni; w Ammersfoort królowie odwiedzali 
burmistrza 

• uroczystości zrodzone ze święta Niewiniątek – tydzień po Trzech Królach: procesje 
gildii 

• Tłusty Wtorek: zakaz przebierania się, jedzono pączki i śpiewano pieśni (w 
Dordrechcie specjalne tańce na tę okazję) 

• Zielone Świątki: tańce, śpiewy, strzelanie do gołębi; pochody „oblubienicy Zielonych 
Świątek” z orszakiem – zbierano datki, a potem je przepijano 

• dzień św. Marcina – 11 listopada: jedzono faworki i pieczoną gęś, młodzież prosiła 
bogaczy o polana, aby rozpalić „ogień radości” 

• dzień św. Mikołaja: święto dzieci, podarunki dla nich i dla starców 
• Święto majowe – 1 maja: tańce wokół drzewa majowego ustawionego na rynku, 

śpiewy, picie  
 
LOKALNE: 

• Luylak – okolice Amsterdamu, sobota przed Zielonymi Świętami: gromady dzieci 
biegały o poranku z zielonym wieńcem i budziły mieszczan, bandy wyrostków 
walczyły ze sobą albo napadały na tartaki; potem z tradycji pozostały tylko śpiewy 

• Dzień Hioba – Rotterdam: młodzież szła do gospód w miasteczku Schoonderlo i 
imprezowała, ale w 1625 r, zabroniono ;) 

• Noc św, Sylwestra – Fryzja: grupy młodzieńców porywały wszelkie ruchome 
przedmioty i przenosiły je z miejsca na miejsce 

• Rocznica wyzwolenia – Lejda, 3 października: jedzono hutspot i śledzie 
 
JEDNORAZOWE OBCHODY: 

• ceremonie dyplomatyczne, wielkie wydarzenia historyczne 
• defilady wojska, wywieszanie flag, uroczyste bankiety, pantomimy, uroczyste 

odczytywanie wierszy, iluminacje miasta 
• np. z okazji wizyty królowej-matki Marii Medici w 1638 roku w Amsterdamie 

 
 
„Święty kiermasz” 
 

• kiermasz jako czynnik integrujący ludność (wszystkie warstwy społeczne łączą się 
tu w „wolności i braterstwie”) 

• kiermasz jako święto kościelne (obchodzone przy kościele lub klasztorze), a od 
czasu reformacji – laickie 

• kiermasz  jako najpopularniejsza impreza XVII w. – nie ma takiego miasta w 
Holandii, nie ma większej wsi, w której takie święto nie odbywało się przynajmniej 
raz w roku 



• kiermasz jako długa impreza (trwająca do 3 tygodni – Haarlem) 
• kiermasz jako połączenie przyjemnego z pożytecznym (zabawom towarzyszy 

handel, kiermasz wzmacnia więzy ekonomiczne pomiędzy ludźmi) 
• kiermasz jako degeneracja (z czasem zmierza ku zupełnej swawoli, wyzwala 

prostackie zachowania) 
• kiermasz jako okazja do popicia 
• kiermasz jako miejsce rozwoju teatru (od plebejskiej, nierzadko wulgarnej burleski – 

formy teatralnej powstałej w XVIII wieku jako parodia poważnych tematów – do 
nieco wyższego poziomu jarmarcznego teatru – „teatry  mechaniczne” – 
wykorzystujące mechanizm zegarowy do poruszania lalek) 

• kiermasz jako burda („cios pięścią, smagnięcie biczem były chlebem powszednim”, 
bójki należą do „programu rozrywkowego”) 

 
Inne informacje: 
– władze miasta posyłają członkom zarządu puchary z okazji np. srebrnych godów, 

książęta dostają prezenty urodzinowe – pieniądze 
– wśród mieszczaństwa w 1635 r. powstaje zwyczaj szukania rozrywek poza domem: 

powstają „kolegia zabawy”, gdzie pije się, śpiewa i gra w karty 
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