H ET

WAS
toios ên

iêkí V.]oÍ

20 JAAR HOF VAN AXEN

Op de cvond voorofsoondc oon hci fcest or'
veerde ik op de llof vor A,,cn lk hod besoiell
een dog eerde tc goon om !!ccn druppc 1. Íeesi
te lroeven misscr. U. Hcf v. n Axen ols residcni
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noors Coby en Ion Schcrsfoorionr een en-.rgievol
iwecdoogs f€esl te geven

de scherrering ncokie ik eer rondqonq doo,
de luin en ove hei ieÍe rr roriclom hei c!Ís!sccnirunr. Dol de ruqq,.n ook rodder besoien
het íeesl 1e soon b iwoiêJr, woi drride iik aon de
vele wcll(ónrslrrl(<en d e ik t iCens m ii wofdc
lng in onivonqsi mochi nenr,.n
lk hocl clc ruln nog nooil zo nooi meegemo(<i.
De loloze elíes de ii jild,.rs ,nir rondqqr!
ondor de borrer o rj,ior.rile. ',c, eir r,,-l : r ee
eens. le zoien siro end ir hun hand.i 1e kl( -r'
pen De bloerrenprochi !r'.rs onvoorsiclboor err
,trê -,re.g rr I.
I ! .. p L,
gewe d g De weersvetu/ochiinscn wor.n u I
munlend ro de lonse iiid vor s echi zonrcrweel
Het v/,trs cu de ii(: hier s ns €is sroois scbeuÍen.
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DE EFRST- Fi:IsI N,AG
'Sorry ik ben nos in miin werkkledins'zei Coby
toen ik hoor rond elí uur's morgens met eên
omhelzing begÍoelte. 'En gislêrovond ging ik
rond hol{ tien ol noor bed. Doodmoê von het

Het wos onlroerend iê zien hoê êlke qosr liêÍdevol werd ontvongen. Dê mêesie gosien kwomen
'thuis" op dê ploois woor zê ooir hun oplêiding in
de kinesiologie wcren begonnen. Hei werd een
hernieuwde ontmoeling met Coby ên Ton, met de
Hof en met elkoor Het gonsde von de verholen
die werden opsehoold uit vroegere cursustiiden.
De pouwen op het terrein konden het niet biihouden om olle lochsolvo's te beontwoordên. Een
bliiweerzien op een enersievolle plek onder een

Ton hield met Coby oon ziin ziide een toesprook,
voortbordurend op de vroos die ik hem eerder in
een intêrview ("Kinesiolosie' iuni 2005) hod
gesteld "Wot is lieÍde?. Ton: "Hel is nu dê iuisie
liid om ontwoord iê gevên op deze vroog. LieÍde,
dot is somenhong. Door begint olles mee, door
eindigt olles mee. Zonder somenhong is er niets
moseliil. Ook in de Hof von Alen. Het is misschien wel een von de duideliikste kenmerken
von de Hof- De cursisien ontmoeien hier de
somenhons door de sfeer in De Hof. De síeer die
zo kenmerkend is. Elkoor respecteren en elkoor
irelpen, elkoor vrii loten en ieder in ziin woorde
loten. Er kon veel in de Hof. Dotweei iedêreen en
vele molen is de somenhong in de Hof uitgêgroêid iot bliivende vriendschoppen en zelfs tot
voste reloties. Donk iullie welvoor ol dir moois".

koken voor olle sosten." Typisch Coby om lieÍde-

vol ollês zelf kloor te moken. We verwochten
mêer don honderd sosten vondoos en in miin
workshop morsen meer don viiftiq. Sponnend. lk
go me nu eersl êven mooi moken.' Rond hel
middoguur v/os Coby weer ierug. Somen mel
hoor mon Ton. Allebêi strolend en {eesteliik
gekleed. Coby's zus Riny wos ols een vqn de eer
sten georÍiveerd op het íeestterrein. "Miin zus en
ik ziin volgens mii voor het eerst somen kleÍen
soon kopen' zêi Coby. De bloemstukken sfroomden binnen. De loorlen slonden kloor. Het íeest
kon besinnen.

Opvollend niêuw op het lerrein von de Hoí wos
de oudêrwêlse pomp woormee ie mei hond-

Ba.kls

krochi woter uii de srond kuni pompen. Coby
vertelde hoe een heldeziende mon hoor derlis
ioor geleden hod verteld doi êr êên bron mei biide Hof oonwezig
zonder woler op hel terrein
'on
wos. 'le hoefi hem olleen moor oon te boren en
êí ploslic bêkêdies bii te zetten. Dê resl komt
vonzelf hod de mon gezesd. Coby ên Ton hodden er geen oondochr oon geschonken. Ze woren
le dÍuk bezig mei het opbouwen von de Hof en
hêi vormgeven von het ierrein dai de Hof
omgeeft.

Bii een feêst ols dir hoorr êen spêciool codeou. De

beeldhouwsrer Koren AndÍé hod hel initiotief
genomen om oon Coby en Ton een beeld oon te
bieden. Hierbii finoncieel gesteund door fomilieleden en vrienden von hun. Het bleek een compleie verrossins te ziin voor Coby en Ton, die het
beeld zelÍ mochlen onthullen. Doi lo<r'e enise
ironen en voorol veel ontroering. Mooi om te
mogen biiwonen. Het beeld krees ler plekke de
noom 'Openheid'. Beeldhouwsler Koren: 'Miin
monieÍ om dingen tot uitdrukkrng 'e brengen is
beeldhouwen. lk ben ontzettend dysleciisch;
schriiven en lezen lost me veel ene's,e. voor mii
is woordentool onroereilend. Beeldhouwen rs
miin iool. Mer beeldhouwen kon ik olles wor in
me zit noor buiien brengên. No een sessie tiidens
een cursus Woordblind mel Coby heb ik miin
wereld zien veronderen von Íotool sesloten noar
volledig open". Hêt prochiige mormeren beeld
stoot tegenover het terros bii de cursuszool.

Toi Coby enkele moonden seleden gêdroomd
hod, dor dê tiid riip wos om de bron oon rê boren.
Dê vroos wos oí de bron wel echt zou besfoon.
De vermoedeliike plek werd uitgetest en sevonden. Hel verhool von de oude hêldêrziende ,on
bleek te kloppen. Erwerd een pomp geïnstolleerd
en hêl oppompen von het wote' l.on beginnen.
Cobys zus Riny mookte von keromiek een
prochtige ombouw voor de pomp. Met noruurliik
een pouw ols symbool. De bron kreeg ols noom:

Anne-susonne. Coby: "De noom is seboren uir
het idee doi onze bron zou moeien stoon vooÍ
vriiheid, medemenseliikheid en olles wot te
moken heeft mei de lêrugkeêr noor ons lnnerliik
Afriko. Anne is de tweede noom von ons blonde
kleinkind Ymke Anne. Susonne is de noo"'
"o"
de dochter von onze Srilonkoonse Íomilie die nu
ol meer don zes ioor bii ons woont". De beide
l.leinkinderen openden de b,on. Aon de wiize
woorop suscnne de oomp bediende, lon ie
woornemên dot hei oppompen von woter in hoor
êrfeliik molerioal zal. We konden het woter proe
ven. Hêr smookrê hêerliik.

De ovond wos voor het concert von Tim TorÍé mef
ziin groep. Het srote srosveld von de HoÍ werd
omgetoverd tol een orkestruimie met onlelbore
klonkscholen, gongen en ondere instrumênten.
Het wos biizonder om t;idens de ondergoonde
zon te qenietên von olle klonken. De pouwen von

de Hof wislen er seen rood mee en voegdên
regelmorig hun solozong toe oon het muziekgê'
beuren. Het sioorde niemond.

lk wos diep onder de indrul. Aon hel besin von
hel concert hod Tim ons een demonstrotie 9êgeven von kinesiolosische conecries met klonkscholen. Een prochiig einde von de eerste feestdog.

Om iien uur 's morsens woren we, ol don niêl
nos sloperio, prêseni voor De lêruqkêer noor
innerliik Aíriko", de nieuwe workshop vcn Coby.
De workshop wcs geboseerd op êen uilsprook
von de Niserioonse schriivêÍ Bên Okri. "we moeien ons innerliik AÍriko helen. Hei AÍriko von een
diepsoonde kennis von de noiuur ên de qeheirnê
cycli von het loÍ (Ben Okri 200a).
Coby leidde ons in deze lonse workshop lêrus
noor onze oorsprong. Noor zelÍreolisoiie en vervulling. Vonuii ons horï dot in de loop von de
ioren verseten is dot hei er mos zíin. Het werd
een workshop met veê metoforen, muziek, dons
er pro(Ltige linesiologische cor.ecties. De niêLwe Doserood Remedies von Coby werden riidêns deze workshop sepresenieerd en we kon-

dên er direct mee oon de slos. lk sebruik veel
.emediês ir mi n eise'] prolliil. moor de -ieu*e
Dogerood Rêmediês" sponnen de kroon. Zeker
mei de irefzêkere qevoelsvol e iêkstên diê Coby
erbii semookt heeft. "Miin inspiÍotie voor de tek
sten komt vanuil miin dÍonrên. Vroog hei oon de
devo's of de bomên of de winter. lk vond het een
seweldise workshop en hêb weêr veel geleerd in
korie tiid.
No de workshop de wiin en het afscheid. Het werd
lk beslooi de volgende dos pos noor huis re riiden.

lk wilde s ovonds de elíies nog goedendog zegsen. Vier dosen Hoí leken een moond.
Coby sliep nos ioen ik de Hoí verliet. Ze wos te

moe om vroeg op ie stoon. Onderweg noor een

