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Oswald Achenbach en zijn vrouw namen
hun zoon Benno vaak mee op hun reizen
naar Zwitserland en Italië. Vooral in Italië
zag de jonge Achenbach vaak het misbruik
van ezels, muildieren en paarden. Die ruwe
en ondeskundige behandeling maakte indruk op hem. Juist in deze periode ontsproot bij hem het idee om een professionele
koetsier te worden, een vakman met het
paard. Hij wilde graag een goed voorbeeld
geven en het omgaan met paarden op een
deskundige wijze aanpakken. Qp zijn
twaalfde was hij reeds een zeer bekwaam
rijder en mocht onder andere het tandem
van jonkheer von Eppinghoven mennen.
Gedurende de jaren tachtig van de vorige
eeuw greep Achenbach elke gelegenheid
aan om de menkunst in praktijk te brengen.
In Baden-Baden in hetjaar 1882, won hij
met de coach van graaf Bischm,ark de prijs
voor de beste rijstijl. In de jaren negentig
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door Jan Maiburg

Over de mens von Achenbach is weinig bekend, over zijn werk des te
meer. Hij werd geboren op 24 juli 1861 in Dusseldorf en kwam van
gegoede huize. Vader Oswald Achenbach was een bekende
landschapschilder, een talent dat hij aan zijn zoon Benno doorgaf. Deze
maakte zeer verdienstelijke schilderijen van het romantische leven rond
de Engelse coaches. Maar Benno von Achenbach kreeg zijn bekendheid
op de eerste plaats vanwege zijn inspanningen voor verbetering van het
mennen en aanspannen in zijn vaderland, Duitsland.
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ging hij drie maal op menles bij Edwin
Howlett in Parijs, de toenmalige meest begenadigde menkunstenaar. Ook bezocht hij
Engeland om alles over de zogenaamde
roadcoaching te leren.
In 1899 schreefBennode brochure "StilAnspannungsgrundsatze". Het werd het begin van zijn campagne voor verbetering van
de situatie rond het mennen in zijn vaderland. Achenbach was overigens niet de enige die de mensport probeerde te verbeteren.
Graaf C.G. Wrange! schreef over het mennen en de manieren van aanspannen in zijn
boek "Das Luxusfahrwerk", dat tn 1898 in
Stuttgart werd gepubliceerd. Achenbach belangrijkste tegenhanger, Werner Alvo graaf
von Alversleben-Neugattersleben was een
frequent publicist op het gebied van het
aangespannen paard in het tijdschrift St.
Georg. Bij deze artikelen was het steeds von
Achenbach die hem van repliek diende.

Bekwaam kunstenaar
Het grote voordeel van de theorie van
Achenbach was en is dat hij alles rijkunstig
benaderde. Hij had daartoe de mogelijkheid,
omdat hij zelf een begenadigd hogeschoolrijder was en alles begreep van de dressuurmatige opleiding van een rijpaard, welke hij
dan aangespannen completeerde. Achenbachs belangrijkste verdienste was dat hij
de klassieke manier van mennen, zoals hij
bij Howlett geleerd had, verfijnde. Als bekwaam kunstenaar had hij ook een uitgesproken gevoel voor esthetische waarden en
een bijzonder oog voor hetgeen van goede
smaak getuigde. Het rijtuig, de paarden en
de tuigen moesten voor hem aan het doel
beantwoorden en bij elkaar passen. De
koetsier moest voor elke gelegenheid goed
gekleed zijn. Goede smaak kon naar zijn
idee goede smaak uitstralen, zonder dat

Coach uit de konklijke stallen, gereden door de prins Max Theodor von Thurn und Taxis.

voor de aanschaf een enorme som werd betaald.
Achenbach schreef hierover op 19 april
1900 in St. Georg. "Als voorbeeld wil ik
graag herenkleding nemen. Er zijn mensen
die hun kleding en laarzen bij eerste klas
firma's voor veel geld laten maken. Maar er
toch in hun hele voorkomen onvoordelig
uitzien tegenover anderen, die er met minder kosten en moeite zeer verzorgd uitzien.
Bij een equipage is dit niet anders. Denk
maar eens aan rendevouz voor de jacht op
het platteland, daar komt een jonge gepassioneerde Cavalerie-officier aangereden in
een tweewielige dogcart met een braaf
paard dat de overige dagen door hard werken zijn brood moet verdienen. Maar alles
past en maakt een goede indruk. Voor
iedereen een plezier om zo'n rijtuigje te zien
passeren.
Tegelijkertijd verschijnt een rijke fabrikant.
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