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Maar waarom De La Guérinière 
het meest? “Hij is de hoogste in 
‘the art of riding’, omdat hij niet 
meer de oorlog als doel van het 
rijden had. In plaats van een oor-
logshandeling had hij de vrijheid 
om van het rijden een kunst te 
maken. Xenophon, Pluvinel en 
Newcastle gebruikten de paarden 
voor de oorlogsvoering. Na de 
kunst van De La Guérinière kwam 
Steinbrecht, maar in die periode 
kwam het gebruik van paarden 
in de oorlog weer terug”. En is 
er dan ook een duidelijk zicht-
baar verschil tussen het rijden 
van een paard voor de oorlog en 
het rijden als kunst? “Ja, want we 
hebben niet de verfijning van de 
kunst nodig voor de oorlog. Bij 
een oorlog is het belangrijk dat 
het paard reageert in het mo-
ment. Denk bijvoorbeeld aan 
een stierengevecht. Je kunt niet 
een traverre in perfectie rijden 
wanneer een gehoornde stier op 
je afrent. In zo’n situatie moet je 
je NU verplaatsen, waardoor het 
paard de verfijning van de hulp 
zal verliezen. ‘In art you can say 
it is not about moving now, it is 
about moving how”. 
 
Art can happen 
in a walk
“Wanneer twee zielen willen 
doen wat twee lichamen kun-
nen”, vertelde Bent eerder al over 
de kunst van het rijden. Maar 
wanneer wordt rijden kunst? 
“Kunst kan gebeuren wanneer je 
over een hek springt in het bos. 
Plotseling willen jij en je paard 
dezelfde richting op, en jij en het 
paard ‘melt together’ tijdens de 
sprong. De kunst van het rijden 
is om met opzet in deze mentale 
en fysieke situatie te komen. Het 
probleem is echter dat wanneer 
we te technisch worden, we ver-
geten te voelen. Daarom is het 
vaak dat de ruiter die in het bos 
rijdt eerder het plezier van de 
kunst beleeft, dan de ruiter die 
gericht dressuur rijdt en zichzelf 
alleen maar meer in disharmonie 
rijdt”. Kunst staat dus niet gelijk 
aan het kunnen uitvoeren van 
hogeschool oefeningen. “Nee. 
Het gaat niet om het rijden van 
een piaffe. De kunst is het mo-
ment waarop je plotseling ‘het 
gevoel’ krijgt, dat je samensmelt 
met het paard. Dus het kan ook 
voorkomen in een basisgang 
zoals de stap. Uiteindelijk willen 

we het natuurlijk ook op een ho-
ger niveau bereiken, bijvoorbeeld 
tijdens de overgangen tussen de 
piaffe pirouette en galop pirou-
ette. Maar het rijden van hoge-
schooloefeningen staat niet gelijk 
aan het maken van kunst”.  

It does not matter
Wat tijdens de lessen opviel waren 
de verschillende optomingen, “it 
doesn’t matter”, antwoordt Bent 
nog voordat ik de verschillende 
optomingen heb opgesomd die 
ik langs heb zien komen, zoals 
het stangbit, “dat hoeft niet”, rea-
geert hij weer net zo snel. “Wan-
neer je voorwaarts-neerwaarts 
rijdt kun je ook alleen met een 
kaptoom rijden of met een trens-
bit. Maar wanneer de achterhand 
van het paard meer ondertreedt, 
zal de borst van het paard stijgen, 
waardoor het paard ook automa-
tisch zijn nek opheft. Wanneer de 
nek van het paard hoger komt, 
zal de onderkaak van het paard 
richting de nek gaan. Daarom 
help je hulp nodig om de nek 
lang te houden”, en deze hulp 
biedt de hackamore of het stang-
bit met hefboomwerking, door 
de druk die deze uitoefenen op 
de kin. “Maar ik heb ook leerlin-
gen die zonder hoofdstel rijden. 
Het maakt me niet uit met welk 
hulpmiddel je kunst maakt. Zelf 
rijd ik graag met een kaptoom 
en stangbit met hefboom en ik 
heb een favoriet zadel. Maar dat 
zadel moét niet voor iedereen. 
Je kunt met een ander soort za-
del rijden of zonder zadel. Het is 
dus niet ‘je moet mijn zadel ko-
pen want anders kan je niet...”, 
zegt hij op een ‘belerende toon’, 
doelend op zijn academische 
rijzadels. “Nee”, benadrukt hij 
nogmaals, “het hulpmiddel kan 
niet het werk doen”. 

Artificial art will 
ruin the horse
“Ga eerst kijken”, adviseert Bent 

ruiters die in een rijstijl geïnteres-
seerd zijn. “Veel ruiters maken de 
fout dat ze gelijk met een paard 
naar mij toe komen. Je kunt beter 
eerst alleen komen kijken om te 
zien of het iets voor je is. Er zijn 
heel veel interessante dingen die 
je kunt doen met paarden, maar 
je kunt ze niet allemaal met jouw 
paard doen. Je moet erachter 
komen wat jij wilt doen met je 
paard. Door rond te kijken bij 
verschillende ruiters en trainers 
kun je geïnspireerd raken. Er zijn 
altijd goede en slechte ruiters en 
het is natuurlijk interessanter om 
naar de goede ruiters te kijken, 
maar soms zijn mensen bekend 
zonder dat ze goed zijn. En er zijn 
ook mensen magnifiek zonder 
dat ze bekend zijn. Dus het 
maken van naamsbekendheid is 
niet hetzelfde als het hebben van 
kwaliteit. Kunst welke kunstmatig 
is, ruïneert het paard. Kunst wel-
ke natuurlijk is, ‘will build up any 
horse”. 

“Ik zou graag willen dat mensen 
zich weer herinneren waarom 
ze paarden hebben”, antwoordt 
Branderup vervolgens op de 
vraag wat hij tegen ‘de paarden-
wereld’ wil zeggen. “We hebben 
paarden omdat we paarden leuk 
vinden en onze tijd goed willen 
besteden met het paard. Mensen 
vergeten dit punt. Ze vergeten dat 
we ons, in onze cultuur, paarden 
kunnen veroorloven. Het is nog 
nooit voorgekomen, nog nooit in 
de hele geschiedenis, dat mensen 
zoals jij en ik ons paarden kun-
nen veroorloven. Gewoon voor 
het plezier. Dat is mijn boodschap 
aan de paardenwereld: geniet 
van dit fantastische dier. Je hoeft 
niet aan academische rijkunst te 
doen, je moet je alleen bewust 
zijn van het feit dat je bevoorrecht 
bent om eigenaar van een paard 
te zijn. Vergeet niet om er plezier 
mee te hebben...” 

“Ik zou graag willen dat mensen zich weer 
herinneren waarom ze paarden hebben”

Een ervaring rijker...Bent Branderup
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