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Adellijk
vermaak
op Twickel
Door CHRISTINE SINNINGHE DAMSTÉ

Met welke sportieve
activiteiten vermaakten de
bewoners van het kasteel zich
vroeger? De tentoonstelling
‘Sport & Spel’ in de oranjerie
laat zien dat het draaide om
gezelligheid en gezondheid.
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In zijn jeugd kreeg Rodolphe al van zijn vader te horen
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De tentoonstelling ‘Sport & Spel, adellijk vermaak op

Toen Rodolphe van Heeckeren midden veertig was, werd hij door

Twickel’ is van 1 juni tot en met 25 september te zien in de oranjerie.

zijn coach Broman met het briefje aangemoedigd om gymnastiek
te blijven doen. De oefeningen waren gericht op het
bevorderen van gezondheid en welbevinden, een
vorm van ‘fitness’ zoals we die tegenwoordig kennen.
Mannetjesputters
Broman was geen voorstander van apparaten
want hij was van mening dat de kracht vanuit het
lichaam zelf moest komen. Rodolphe ging echter
wel aan de slag met de ‘Phelan’s Phoenix Compressed
Exerciser’ en de ‘Sandow’s Family Gymnastics’. Beide
apparaten zijn op de tentoonstelling in de oranjerie
te bekijken en zullen voor huidige sportbeoefenaars
nog zeer herkenbaar zijn. Zowel de Amerikaan Louis
Phelan als de uit Duitsland afkomstige Eugen Sandow
waren aan het eind van de 19e eeuw beroemde
pioniers op het gebied van bodybuilding. Beiden
maakten furore met hun ‘sixpack’ en schreven
boeken over trainen en diëten om een gespierd
lichaam te ontwikkelen. De gespierde beelden
uit de Griekse oudheid stonden hiervoor model.
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