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"2O JAAR HOF VAN A(EN"

possie voor de kinesiologie, voor de Hof en voor
elkoor.

"Coby is ol vele tientollen ioren miin portner, de
directeur en initiotiefnemer von de Hof von Axen.
Coby is degene die in Nederlond op verzoek von
John Thie Touch for Heolth en kinesiologie heeÍt
vormgegeven en verder ontwikkeld. Coby mookt
en geeft cursussen, geeft behondelingen en doet

verder olles wot ik niet doe. Verder kon ik niks
inleressonls bedenken... gq nu moor noor Coby'.

ol sinds de eerste ochlenddouw en miin grootste sleunpiloor en toeverloql
in deze wereld. Hii brocht me op het idee om
Touch for Heolth te goon doen. Ton zei op een
dog terwiil hii me een odverlenlie over Touch for
Heolth liet zien: dit is zoiets mofs, dot is dus
typisch iets voor iou. Ton doet op de Hof olles ols
het goot om ondersteuning. Zonder hem wos dit
qlles hier nooil von de grond gekomen. En de
ontwikkelingen goon moor door".
Dus Ton, iullie kunnen niel mel pensioen?
"Pensioen, wot is dot? Als ie bedoelt dql er een
soort vrijheid komt op een bepoolde leeftiid, is
dot onzin. We leven oltiid ol zools we groog willen leven. ln volkomen vriiheid".
"Ton is miin portner

Aonleiding om een oonlol gesprekken te voeren
mel Coby SchosÍoort-Sponbroek en Ton
Schosfoort is op de eerste ploots het 2O-iorig
besloon von De Hof von Axen. Te vieren op 'l I en
19 iuni oonslqonde. Verder hel heugliike feit dot
Coby onlongs benoemd is tol erelid von de IASK
(lnternotionol Associolion of Speciolized
Kinesiologists). Een hele eer voor hqqr en voor
kinesiologisch Nederlond.
We voerden de gesprekken mel Ton en Coby op
het terros bii hun huis dol noosi hel cursuscentrum ligt. De voorioorszon en olle bliie vogels
woren duideliik oonwezig. Evenols de vele pouwen die het symbool ziin geworden von De Hof.
"Eerst miin zooilingen woter geven. Wont dot is
echl belongriik. Kiik hoe mooi ze ziin. De zoden
heb ik uit ollerlei delen von de wereld meegebrqcht. Don Ton roepen en vervolgens beginnen".
Coby ten (blote) voelen uit.
De gesprekken met Ton en Coby woren voor mii
een cursus op zich. Zeldzoom duideliik en vol

"Een cenlrum woor je kinesiologie kunt leren en
woor ie kunt leren over wol belongriik is in het
leven. Ook een centrum woor hel gezellig is,
woor ie kunt elen en logeren. Het is een plek mel
veel mooie notuur, feeën, elven, devo's, herten,
wiize bomen woor ie von olles mee kunl delen,
vogels, bloemen. Het is een vertrouwde plek
woor ie kunl leren over jezelf. Dol komt ook
omdot Ton en ik helemool onszelf ziin. We ziin
hier niet onders don buiten de Hof of in het buitenlond. Wie we hier niet willen hebben ziin mensen die zich bezig houden met onderdrukking von

onderen. Een workshop hier, voor ministers,
woorin ze duideliik kriigen wol ze doen - dot zou
besl kunnen. lk zou Rito Verdonk hier willen heb-

ben zodol ze kon eryoren hoe het is om olle culturen en denkbeelden in een fiine gezellige sfeer
hier te hebben. Mensen kriigen hier plezier in
hun leven. Mensen goon hier lochen".

"Heb ie geen ondere vrogen? Volgens mii heb ik
door nog ergens een boek over".

"Liefde is groen en hel is een product. lk heb net
een mooie lekst hierover geschreven voor een
von de nieuwe essences die verkriigboor ziin
vonof I 8 luni. Het ziin de '.1 3 Dogerood Essences'.
Beslist weer prochtig om mee le werken".

"Dot ik mii beschikbqor stel voor de ondere persoon om hem de krochl te helpen vinden gelukkiger te leven en meer voor zichzelf te leven op
een mqnier die bii hem hoort".

pen, don komen ze terug noor mii. Don weet ik
doi ik iets niet goed doe of beier moet uiileggen".

"Dot geefl me een heerliik gevoel. Wqt ik probeer
is oon cursisten een thuis te geven somen mel
Coby. lk doe meer de prooties tussendoor met de
cursislen en kilk hoe het mel ze goot. lk zou ook

best sommige cursislen ols dochter willen.
Blilkboor doe ik een beroep op dot gevoel bii

vrouweliike cursisten. Hebben monneliike cursisten dot ook?".
"Nee, bong niet. Zorgen hebben over iels, dot
Biivoorbeeld over hel osielbeleid in
Nederlond. Het idee dql mensen geen vriiheid
hebben gool me door merg en been. lk kon wel
ongst hebben over het verlies von vriiheid. Angst
voor ziek ziin is een olgemene ongst oon hel worden. Dot geefl te denken".

wel.

wol regulier behqndeld moel worden
hoorl niel op onze proktiiktofel thuis. Je kunt

"Jo. Alles

"Hel ooniol behoolde punien mookt iemond niet
tot een goede kinesioloog. Wot belongriik is, is
dot ie perfect kunt spiertesten en een goede en
geliikwoordige communicqtie mel een klont hebt.
Je moel geen kinesiologie toepossen, ie moet
kinesiologie in ol je vezels ziin en voelen om het
goed te kunnen loepossen. lk ben een en ol kinesiologie. Door is veel ervoring voor nodig. Anders
wordt kinesiologie uitsluilend een monier om
geld te verdienen".

"lk verzomel punten om het toppunl von de Hof
te kunnen ziin".

"Jo, denk ik wel. lk heb iets met woorden. Als ik
woorden noor de cursisten gooi die ze niet begrii-

geen feiten lesten. Je kunt niel zeggen legen een
klont ie hebt dit of dot. Wel kunnen we slressreocties von mensen teslen en die helpen inlerpre-

leren. Op bosis von geliikwoordigheid. Miln klont
zie ik ols iemond die net zo veel kqn en weet ols
ik en olleen nog niel heeft ontdekt hoe hil met
ziin stress kon omgoon; woor die vondoon komt.
lk vertool ols het wore wot het lichqqm von de
klont vertell en help mee om noor herkenning en
oplossingen te zoeken".
"Als ie procesmotig denkt, don weet ie dot wii
mensen ons soms wot beter en soms wql slechier
kunnen voelen. Ook ol voel ie ie ziek, ie zit in een
proces von beler iezelf worden. Het is een stop
noor verder groeien - ols ie door lenminsle voor
open wilt en durft stoon".
Coby: "Klopt! En doorbil is een goede kinesioloog
een engel op ie pod".

goon stoon no verloop von tiid. Notuurlijk willen
"Jo zeker. Alles is geweldig hier en ik ben gelukkig".

Coby: "lk ben gesloogd omdot ik creotief ben en
doe wot ik wil doen. Bovendien omdot ik met Ton
leef, kinesiologie ben en hier op dit prochtige

slukie von de wereld mog vertoeven. Kijk eens
hoe mooi miin zooilingen zijn... ol die plonlies
hier, geweldig toch. Bovendien hebben we
onlongs kennis gemookt mel een poortje oppelvinken. lk wist niel wol ik zog. We hebben de
boeken erbii moeten hqlen om uit le vinden hoe
die mooie vogels heten ".

"Von helemqol niels",

Coby: "Nee, spiit hebben ken ik niet. lk heb oltiid
gedoon wot goed voor me is. Hoe kon ik don spiit
hebben?"

"Eerst 80 worden en doorno 82 ioor oud.
Minstens 'l 10 ioor worden volgt doorno. En verder gewoon doorgoon hier. En ik wil betrokken
ziin bii de totslondkoming von het nieuwe zorgcenlrum dot we hier willen lqten ontstoon.
Coby: "Voor mii ziin toekomslplonnen geen dingen die morgen gebeuren. Wii ziin het leven niet.
Het leven loopt onder ie door. Soms zitlen er een
poor drempels op de weg. Miin doorlopende
droom is op deze ploneet een zorgcentrum
ochterlolen woor mensen zowel kinesiologisch
ols regulier verpleegd worden. Misschien worden
we op een dog wokker, kiiken we noor buiten en
zeggen we "Hé, het hospitool stoot er". Hel proces is reuze inleressonl. Nog interessonler don de
uitkomst. Dot is ook von belong in een kinesiologische sessie. Hoe uit de slress te komen is veel
interessonler don gecorrigeerd hebben en er uil
ziin. Zowel voor de klont ols voor de kinesioloog".

"Gewoon zools hii er nu ook uilziel. We ziin in
conlocl gekomen mel lwee enlhousioste mensen
die ons lerziide willen goon stoon de komende
ioren. Misschien volgt doqruit dol wii hen terziide

we deze plek behouden voor de wereld. Veel mensen noemen het hier hel moederhuis von de kinesiologie. Dot houden we zo. Hier komen mensen
om te leren wot bii ze post".

Ton: "Dol kon olleen moor de correclie ziin die
Coby deed loen ik helemool niel meer kon bewegen en loot sioon lopen. Niets deed hei meer".
Coby: ".1o, die wos heel mooi. Moor hel ollermooiste wos voor mij de correctie bii een kind von
vier dot een hozenlip hod en niels meer kon elen
en slikken. lk kwom in de proktijk en zei tegen het
kind: wot zitlen er veel hersens in iouw hoofd. Het
kind siroolde. No de correcties hoolde ik een
boterhom en vroeg het kind de bolerhom op le
elen. De moeder en ik hebben ziiten snikken toen
het kind de hele boterhom opot. Dot stoot me bii
ols de ollermooiste correclie. Doornqqsl heb ik
miljoenen ondere mooie correcties gedoon".

"Jezelí bliiven. Zorgen dot ie een goed gevoel voor

humor hebt, veel reloliveert en noluurliik geweldig
kunt spieriesten. Dot loolste is essentieel".

"lk weet niet hoe hel onders moet don mezelf bliiven".

Coby: "lk wil groog bekend stoon ols het gekste
wiif von Nederlond. Misschien kunnen we mel
kinesiologie wol humor in onze regering sloppen.
Verder voel ik me oltiid mezelf".

"Een kinesioloog is wol onders don een theropeut.

Kinesiologie is een hulpmiddel bii ollerlei ondere
soorten theropie. Een kinesioloog begeleidt noor
'wellness' - woor is energie bii deze persoon in
onbolons en hoe kun je dol oplossen, lol oon de
bron? Theropeul ziin is regulier. Zover ziin we nog
niet. Misschien sommigen onder ons die ook in hel
reguliere circuit werken.

ren en mee feesten. lk wil een feest. Niet een
receplie. Een receptie is geen feesl".

"Er koml een woonzinnig feest... te gek voor
woorden. We vieren hel feit dqt we 20 ioor ols
Hof von Axen bestoon. Overigens is er oltiid wel
een reden om een feesi te geven. We geven een
mogisch feest. lets heel biizonders. Toen we pos
hier woonden kwom er een helderziende of heldervoelende meneer bii ons op bezoek en hii vertelde ons dot er een geneeskrochtige bron zit op
een plek ochter de cursuszool. Hii zei dot we ooit
die plek moeslen oonboren. We vonden het wel
een oordig idee moor hebben er lol voor korl
niels mee gedoon. Tot ik een poor weken geleden
tegen Ton zei dot we de bron gingen oonboren en die beslool dus echt die bron. We woren verboosd en ook weer niel. Misschien woren we niet
loe oon de mogie vqn zoiets moois. Wont mogie
moet groeien in de loop von de lild. We hebben
de bron oongeboord en een pomp neer gezel.
Op 18 iuni goon we door iets heel biizonders
mee doen. Nee, vertel ik nog niet. We vieren mei
z'n ollen op 'l 8 juni hei wqlerfeesl.
Op 19 luni is het ook feest. Don geef ik een meer
don biizondere workshop. De workshop heet:
"Terugkeer noor innerlilk Afriko". Uilgongspunt is
dol wonneer olle mensen zouden doen, wot ze
behoren le doen, don wos er geen vuiltie oqn de
lucht. Terugkeer noor innerliik Afriko betekent
ook dot we de kleurriikheid, de bliiheid en hel
liefdevolle hort terug holen uit hel meesl centroql
gelegen conlinenl von de wereld. Noor onszelf
terug. De workshop goot door over en we werken
vonuil de continenten. We goon bii ieder continenl zoeken wot er voor ons innerliik te beleven
en te holen volt. Om de stress le verminderen in
onszelf en om onszelf terug le vinden. Her bil
elkoor zetten von de continenlen in onszelf vind
ik prochtig. Ook presenteer ik op de workshop
onze nieuwe essences. 'De Hof von Axen
Dogerood Essences'. Hel goon moken von essences is een proces. Op een dog wokker worden en
von binnen weten dqt het zover is".

"Jo notuurliik.

lk kon bovendien ol miln dochlers

niet in de steek lqten".
Coby: "ledereen die in ons odressenbestond zit
heefl een uitnodiging gekregen mel de post. Als
dot niet gelukt is, kun ie ons bellen om er een te
kriigen. We hopen dot het heel druk wordl en dol
olle mensen die de Hof kennen of ons kennen
zullen komen. Je kunt kiezen voor de eerste feestdog op 18 iuni, de lweede op '19 luni of beide".
(zie progrommo elders in het blod).

"Wol moel ik met een receplie? Wie groog wil
komen, is von horle welkom. lk wil niet dol mensen even longs komen. Mensen moeten mee vie-

"Pouwen horen vonof hel begin bil de Hof. Hel
wos de lievelingsvogel von Coby. Op zekere dog
kregen we een hele grote pouw. Door begon het
mee. Nu hebben we er veel. De pouw is het symbool von de Hof geworden".

"lk ben onlzefiend riik. Nier in geld. Moor ik ben
riik geworden door ol de ervoringen von de mensen die hier noor toe ziin gekomen en verder ziln
gegroeid in occeptolie, in onlwikkeling. Als ik zie
dol mensen het hier goed hebben en dot het ze
goed heeft gedoon, don voel ik me iedere keer
weer rijker. Misschien is kinesiologie wel een
methode woorin mensen leren hoe ze het goed
mel elkoqr kunnen hebben. Verder voel ik me
elke dog opnieuw weer rijk. lk heb een soort rouiine in miin leven. lk go elke dog dood. Elke dog
is miin vroog: "ols ik nu dood go, hoe is dql don?"
Verder zet ik veel plonten in miin tuin om er elke
dog weer von te genielen. Hel brengt me plezier.
Het plonlen von zoden heeft niets te mqken mel
de dood. Het verriikt de Hof en mii. Voor de dood
ben ik olriid kloqr. Moor er op zitten wochlen is
meer don iommer von le tiid.
Ooit droomde ik dot de Hof wos verkocht. Door
mii. lk vroeg loen oon Ton of het beter zou ziin de
Hof te verkopen. Moet ie doen zei Ton. lk droomde er opnieuw von en dróomde dot ik bii de verkoop voor twee milioen <lqn von die groene briefles kreeg. We hebben loen uilgerekend hoeveel
vierkqnte meler popier dot zou ziin. Het wqs 20
vierkonle cenlimeler groen popier. Je begriipt dot
ik het porodijs niet go verkopen voor 20 vierkqnte cenlimeter groen popier".

