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Inleiding

Sinds 1985 ben ik actief in het Raja Yoga Opvoeding team, geef cursussen 
en besloten studies, vertaal boeken en houd lezingen over een groot aantal 
theosofische onderwerpen. Ook ben ik actief betrokken bij de ‘International 
Theosophy Conferences’, een initiatief van de afgelopen jaren waar leden van 
de verschillende theosofische organisaties elkaar ontmoeten en inspireren. In 
2014 vond in het ITC te Naarden de International Theosophy Conference 2014 
plaats. Theosofen van verschillende organisaties, (de United Lodge of Theo-
sophists, de Theosophical Society Adyar en de Theosophical Society Point Loma 
- Blavatskyhuis) hielden er lezingen. Naar aanleiding van de lezing over de 
Rāja Yoga opvoeding zoals die in de TS Point Loma werd ontwikkeld, nodigde 
de voorzitter van het ITC, Arend Heijbroek, mij uit om een soortgelijke lezing
te houden op de conferentie A Revolution in Education? Deze conferentie bood 
een unieke kans aan alle deelnemers om elkaars opvoedingsprincipes te leren 
kennen, die immers alle gebaseerd zijn op het werk van H.P. Blavatsky. Ook 
dit speciale nummer van Theosofia biedt een unieke kans tot de volgende 
stap om van elkaar te leren. Hierdoor kan de opvoeding waarbij de innerlijke 
mens centraal staat de plaats in de wereld krijgen die zij verdient. Wat heeft 
de theosofische Rāja Yoga opvoeding, zoals Katherine Tingley het noemde, te 
bieden? 

Hoe de theosofische Rāja Yoga opvoeding begon

Allereerst een kort overzicht, beginnend bij Helena P. Blavatsky zelf. In 
haar Sleutel tot Theosofie, in het boeiende hoofdstuk Theosofie en opvoeding 
zegt zij: Als wij geld hadden, zouden wij scholen stichten die wat anders zou-
den opleveren dan toekomstige hongerlijders die kunnen lezen en schrijven. 
Aan kinderen moet bovenal zelfvertrouwen worden geleerd, liefde voor alle 
mensen, altruïsme, onderlinge verdraagzaamheid en in de allereerste plaats 
zelfstandig en logisch denken. Dit geeft precies de basis aan waarop wij ver-
der moesten bouwen.

De theosofische Rāja Yoga opvoeding
Joke Vermeulen

Joke Vermeulen woont en werkt sinds 1973
in het Blavatskyhuis, Den Haag, het 
Internationaal Hoofdkwartier van 
The Theosophical Society
(Point Loma - Blavatskyhuis). 
De volledige titel van dit artikel is:
De theosofische Rāja Yoga opvoeding van
Helena P. Blavatsky, Katherine Tingley en
Gottfried de Purucker.
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Al in de tijd van Helena P. Blavatsky en William Q. Judge startten de eerste 
theosofische Lotus Cirkel-activiteiten voor kinderen. Na het overlijden van 
Judge zette Katherine Tingley zijn werk voort. Zij verplaatste het Internatio-
naal Hoofdkwartier van New York naar Point Loma (San Diego), waar vele
theosofen zich met hun kinderen vestigden, in één grote leefgemeenschap. 
Daar begon zij de Rāja Yoga opvoeding voor kinderen van alle leeftijden. Zij 
stichtte de Rāja Yoga School voor de jongere kinderen en de Rāja Yoga 
Academy voor de oudere kinderen en studenten. De nadruk lag in haar tijd 
echter vooral op de jongere kinderen. Zij trainde ouders en leraren deze Rāja 
Yoga opvoeding te geven door ze te leren theosofie te leven. Ze legde min-
der nadruk op de theosofische leringen waarop deze opvoedingsmethode ge-
baseerd is. In plaats daarvan voedde zij op; zij liet zien dat het werkte. In 
haar tijd volgden enkele duizenden leerlingen deze opvoeding, hoofdzakelijk 
in Amerika, Europa en Cuba, terwijl over de hele wereld Lotus Cirkels actief 
waren.

Sinds 1929 legde haar opvolger Gottfried de Purucker meer de nadruk op 
de theosofische leringen over opvoeding; hij liet zien hoe het werkte. Hij ver-
legde de aandacht naar de oudere kinderen en studenten, en trainde vooral 
ook wereldwijd de Rāja Yoga leraren.

De Rāja Yoga Academy in Point Loma

De Tweede Wereldoorlog was de grote
vernietiger van dit theosofisch werk. Na de
aanval op Pearl Harbour ging het Ameri-
kaanse leger in San Diego de kust waar het 
Hoofdkwartier was gevestigd gebruiken voor
schietoefeningen. Gottfried de Purucker was
genoodzaakt het Hoofdkwartier en alle scho-
len te verplaatsen naar Covina, waar de Rāja
Yoga activiteiten uiteindelijk stopten. Ook in
Europa lukte het niet om de opvoedingsacti-
viteiten na 1945 weer krachtig op te starten.

In 1960 ontstonden opnieuw Rāja Yoga activiteiten in Nederland. Toen-
malig leider Dick Kok schreef twee cursussen voor volwassenen volgens de 
Rāja Yoga methode, waarin onafhankelijk onderzoek en mededogen centraal 
staan. In 1985 vormde zijn opvolger Herman C. Vermeulen een speciaal Rāja 
Yoga Opvoeding team. Dit team concentreert zich op twee projecten: 
1. Vanuit de Rāja Yoga principes werd een studiewijze ontwikkeld waardoor 

volwassenen zich konden ontplooien tot toepassers van de Theosofie. Me-
dedogen – de bestaansreden van de TS – vraagt om meer dan alleen maar 
het groepsgewijs bestuderen van boeken: het vraagt oefening in het in-
spireren van je lijdende, zoekende medemens. Het vraagt pioniersgeest 
en het vermogen om in de theosofische leringen zelfstandig oplossingen 
voor problemen te vinden.

2. Door jarenlang onderzoek heeft het Rāja Yoga team een dieper begrip op-
gebouwd van hoe de Rāja Yoga opvoedingsmethode voor kinderen werkt. 

Foto: De Rāja Yoga Academy in Point Loma
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De theosofische informatie over de samengesteldheid van de mens, de 
geboorteprocessen van mens en kosmos, de ontwikkelingsgeschiedenis 
van de mensheid op deze planeet1, bieden een revolutionair inzicht in 
de opvoedingsprocessen van het kind. Leden brengen die inzichten in de 
praktijk met hun kinderen en wisselen hun ervaringen uit.

Op dit moment is het niet ons doel om eigen scholen te openen, maar om 
de Rāja Yoga inzichten breed te verspreiden, zodat iedereen, alle onderwijsin-
stellingen, er hun voordeel mee kunnen doen.

Wat is Rāja Yoga opvoeding?

Om te begrijpen wat deze opvoe-
ding inhoudt, moet men eerst begrij-
pen wat de mens is. De mens is in es-
sentie een kosmisch wezen, een stroom
van bewustzijn, voortvloeiend uit het
hart van het universum, die alle onein-
dige kosmische mogelijkheden in zich
draagt. Dit is het onvergankelijke deel
van de mens.

Een mens is ook, op een lager kos-
misch niveau, de reïncarnerende ego, de toneelspeler die in elk leven weer 
een andere rol (persoonlijkheid) speelt op het levenstoneel. Het reïncarneren-
de deel van de mens blijft na de dood bestaan, leert in elke incarnatie zijn 
lessen en ontplooit telkens meer van zijn kosmische mogelijkheden. Dit reïn-
carnerende en lerende deel van de mens wordt daarom ook wel een god in 
embryo genoemd: het bevat de totaalsom van alle spirituele wijsheid, op-
gebouwd in zijn vorige levens, met andere woorden zijn geweten. In feite 
zijn wij dit reïncarnerende, lerende deel. Wij hebben een persoonlijkheid, ons 
instrument voor één leven. De persoonlijkheid die de reïncarnerende mens 
elk leven weer opnieuw opbouwt is het vergankelijke deel van de mens, een 
instrument dus om de noodzakelijke lessen te leren.

Rāja Yoga educatie werkt vanuit deze visie. Het is het naar buiten leiden 
(de letterlijke betekenis van het Latijnse woord e-ducare) van de reïncarne-
rende mens, zodat hij zelf in staat is om al vanaf heel jonge leeftijd zijn per-
soonlijkheid als instrument te beheersen. Wij moeten het hart van het kind 
naar buiten leiden, zodat het hart het hoofd kan gaan leiden en beheersen.

Katherine Tingley legt dat duidelijk uit: De basis van deze opvoeding is het 
feit dat de mens in essentie goddelijk is, en de noodzaak om alles in zijn aard 
wat niet goddelijk is te transformeren. Bij dit werk moet geen enkel deel van 
de mens worden verwaarloosd. Het fysieke moet gelijkelijk delen in de aan-
dacht en zorg die deze opvoeding vergt. En evenmin kan de intensieve trai-
ning van het intellect worden overgeslagen: het intellect moet ondergeschikt 
worden gemaakt aan de kracht van het hart. Het moet de dienaar, en niet de 
meester worden, als we orde en evenwicht willen bereiken. (. . .) Rāja Yoga 

Foto: Rāja Yoga groeps-
dynamiek

Foto: Rāja Yoga activiteiten
van ouders en kinderen.
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is een eeuwenoude term die eenvoudig ‘koninklijke eenwording’ betekent. Ik
koos deze term omdat hij het doel van opvoeding het beste weergeeft, name-
lijk de perfecte balans van alle vermogens, de fysieke, de mentale en de spiri-
rituele - in één woord: karakter (The Wisdom of the Heart, bladzijde  93-94).

In deze harmonieuze opvoeding moeten dus beide delen van de mens 
(het reïncarnerende deel én de persoonlijkheid) getraind en spiritueel gevoed 
worden. Het reïncarnerende deel moet naar buiten worden geleid (e-ducatie) 
en de persoonlijkheid moet worden uit- en opgebouwd (in-structie, in letter-
lijke betekenis van het Latijnse woord ‘in-struere’). Het eerste wat opvoeders 
moeten leren is het onderscheid te zien tussen het reïncarnerende deel in het 
kind en de groeiende persoonlijkheid. Om die glasheldere visie te ontwikkelen 
moet een opvoeder zijn eigen spirituele deel activeren. Dat herkennen van de 
reïncarnerende mens in het kind vergt oefening en inzet. Dat is de ervaring 
van de leden van onze Rāja Yoga werkgroep, van de ouders binnen onze or-
ganisatie en van de bezoekers van ons laatste opvoedingssymposium die dit 
met elkaar in workshops hebben geoefend; en deze oefening en inzet loont.

Hulp bij vergroten van visie 

Eenheidsbesef, geweten en universele ideeën: dit zijn de drie aspecten 
van het reïncarnerend deel dingen die al vanaf de geboorte van het kind op de 
achtergrond aanwezig zijn, vlak onder het oppervlak, herkenbaar voor ouders 
en opvoeders die deze drie elementen ook in zichzelf hebben leren herkennen. 
Het startpunt is dus het besef dat achter die kleine baby, peuter, kleuter, en 
zelfs de puber, een reïncarnerend mens aanwezig is, zoals wijzelf, met wie 
wij waarschijnlijk al vele levens samen zijn opgetrokken: een oud-collega 
uit vorige incarnaties, een oude vriend die (tijdelijk) op ouders en opvoeders
steunt om na een korte ‘inwerkperiode’ weer zelfstandig verder te kunnen 
gaan. 

De vraag is nu: wat neemt de reïncarnerende mens mee als hij sterft, en 
wat laat hij achter, om bij een volgende geboorte weer op te pakken? Wat zijn 
de blijvende en de vergankelijke elementen in een mens? De theosofie kent 
een zevenvoudige indeling van de mens, die men in zichzelf kan herkennen in 
de zeven ‘lagen’ waarin wij in ons leven functioneren. Dit artikel is te kort om 
daar uitgebreid op in te gaan, maar in grote lijn kan gesteld worden, dat er 
drie universele, tijdloze elementen in de mens zijn: 
1. zijn eenheidsbesef (ātmisch aspect): dit is zijn vermogen om door de uiter-

lijke verschillen heen te zien en tot het hart van een situatie door te
dringen; het is de basis van zijn mededogen.

2. zijn wijsheid, inzicht (buddhisch aspect): dit is zijn vermogen om de grote 
verbanden tussen alles te zien, zijn leven na leven gegroeide wijsheid is 
het geweten van de mens.

3. zijn grootse ideeën en idealen (hoger manasisch aspect): deze universe-
le ideeën vormen de ‘ruggengraat’ van zijn denken en zijn bepalend voor 
de manier waarop hij zijn leven vormgeeft.
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Deze drie elementen vormen de basis van zijn karakter. Vandaar dat 
Katherine Tingley zei dat bij de opvoeding het karakter van het kind centraal 
moet staan, veel meer dan de technieken, de vaardigheden en de kennis die 
hij op scholen tot zich neemt.

Ontwikkelingsfasen van het reïncarnerende kind

Om de theosofische visie op deze fasen goed te begrijpen, introduceren 
we hier twee termen: Recapitulatie van bewustzijn en het tweevoudige proces 
van involutie en evolutie. In de periode vanaf conceptie tot volwassenheid 
herhaalt de reïncarnerende mens in het kort zijn bewustzijnsontwikkeling in 
zijn lange reeks van incarnaties op deze planeet1. Dit herhalingsproces noe-
men wij de Recapitulatie van bewustzijn. Dit is een subtiel tweevoudig proces, 
waar de reïncarnerende mens stap voor stap in-volueert en de persoonlijkheid 
stap voor stap e-volueert.

Involutie is een lastig begrip. Er wordt in feite mee bedoeld dat het reïn-
carnerende deel contact maakt, inwortelt, in zijn nieuwe instrument: zoals 
men in een nieuwe auto stapt, maar vanaf dat moment nog eerst moet leren 
rijden. Hoe succesvoller dit involueren, dit inwortelen, gebeurt, hoe beter de 
reïncarnerende mens in latere levensfasen spiritueel tot bloei kan komen.

Voor dit artikel zijn de eerste drie ontwikkelingsfasen het meest interessant. 
Voor de duidelijkheid: de hier bedoelde ontwikkelingsfasen zijn fasen van be-
wustzijnsontwikkeling, niet opgesloten in het keurslijf van leeftijdsgroepen. 

INWORTELEN (IN-VOLUTIE) van 
REÏNCARNEREND DEEL

GROEI (E-VOLUTIE) van
PERSOONLIJKHEID

De pasgeborene

Goddelijk element: eenheidsbesef Stoffelijk lichaam

Het jonge kind
Geestelijk element: wijsheid, 
geweten

Astraallichaam: instinct, gevoel,
vitaliteit

Het schoolkind
Hoger denken: universele ideeën Lager denken: alledaagse gedachten, 

vitaliteit

Ouders en opvoeders zijn een belangrijke factor in dat proces van involu-
eren, van inwortelen. Het is hun taak om stapsgewijs deze drie elementen in 
het reïncarnerende deel van het kind – zijn eenheidsbesef en mededogen, zijn 
geweten en zijn universele ideeën – naar buiten te leiden. Het zijn namelijk de 
instrumenten waarmee het kind zelf zijn persoonlijkheid kan leiden, zoals een 
koning zijn onderdanen leidt. Rāja Yoga betekent immers letterlijk ‘koninklijke 
yoga’. Daarom staan karaktergroei en vooral zelf-leiding centraal.
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Zo zal direct na de geboorte het eenheidsbesef, het goddelijke in het kind, 
ruimte moeten krijgen om zelf kosmische regelmaat te brengen in de licha-
melijke functies van de prille persoonlijkheid. 

In de peuter en kleutertijd zal het geweten van het kind ruimte moeten 
krijgen, moeten worden uitgedaagd, om het instinctieve, energieke gedrag 
van de jonge persoonlijkheid zelf in goede banen te leiden. 

In de schooltijd zullen de universele ideeën in het kind de ruimte moeten 
krijgen, moeten worden uitgedaagd, om zelf alle aangeboden lesstof op diep-
gang en ethische waarde te schatten. 

Ziet u hoe hiermee een baanbrekende nieuwe visie op opvoeding gaat 
ontstaan?

Praktische uitwerking van de Rāja Yoga opvoeding

Na deze introductie van de principes waarop de Rāja Yoga opvoeding is 
gebaseerd, volgen hier een aantal praktische uitwerkingen en voorbeelden 
van hoe in de Rāja Yoga School in Point Loma werd gewerkt.

RESONANTIE

Allereerst is dé manier waarop e-ducatie plaatsvindt het principe van re-
sonantie. Het gelijke brengt het gelijke in trilling. Ouders en opvoeders doen 
eigenschappen in hun kinderen ontwaken door deze eigenschappen zelf actief 
te beoefenen. Hoe kun je van je kinderen verwachten dat ze hun pianospel 
thuis oefenen als je zelf niet samen met hen muziek maakt, zelfs niet samen 
zingt? Hoe kun je eerlijkheid verwachten als dat niet je eigen natuurlijk ge-
drag is?

BESCHERMING 

Ieder mens heeft een innerlijke bescherming tegen negatieve invloeden, 
een soort ethisch immuunsysteem. Deze ‘beschermingsmuur’ wordt opge-
bouwd vanuit het denkvermogen. Hoe idealistischer men denkt, hoe meer 
bescherming dit biedt. Dit houdt in dat ouders en opvoeders de taak heb-
ben om de leefsfeer van het kind zo zuiver mogelijk te houden, vooral in de 
eerste weken en jaren. Daarom benadrukt de Rāja Yoga opvoeding het belang 
van een harmonische relatie tussen de ouders, van een bewuste keuze van 
vrienden, van de inbreng van grootouders, zodat het kind niet op zeer jonge 
leeftijd in een crèche ondergebracht hoeft te worden.

MEDEDOGEN: GROEPSBESEF

Een Rāja Yoga opvoeder begeleidt niet alleen de ontwikkeling van het 
kind (zijn oud-collega) tot een zelfstandig functionerend mens, maar tot een 
mededogend mens. In elke levensfase staat mededogen centraal. Eenheids-
besef houdt in dat ontplooiing altijd gezien wordt als een groepsgebeuren. 
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Geïsoleerde groei van een individu bestaat immers niet in de natuur. Het 
welzijn van de groep staat altijd centraal: het gezin, de klas, de mensheid, 
het leven op deze planeet enzovoort. Vanaf zeer jonge leeftijd leert het kind 
te functioneren in de groep, leert het deze groep te ondersteunen, verant-
woordelijkheid te dragen voor iedereen in de groep die dat nodig heeft. Hoe 
kunnen we anders menselijke zielen voorbereiden om later in het leven samen 
te werken ‘als de vingers van één hand’?

Hoe in Point Loma werd gewerkt

• In het algemeen werd niet het breinverstand getraind, maar werden de 
oude herinneringen van de reïncarnerende mens weer tot ontwaking ge-
bracht. Aan het jonge kind werden de zeven kleuren, de zeven tonen, de 
primaire symbolen (cirkel, punt in cirkel, lijn in cirkel, ster) en primaire 
vormen (de vijf platonische lichamen) aangeboden. Aan het schoolkind 
werden universele gedachten aangeboden, zoals bijvoorbeeld de zeven 
boeddhistische Paramita’s of karaktereigenschappen.

• Als één van de eerste oude herinneringen leerden zij van jongs af aan dat 
alles leeft: van een atoom, steen, plant en dier tot een ster. In Point Loma 
hadden de kinderen ‘s morgens hun lessen in de school, en ‘s middags 
zetten die lessen zich voort in de natuur: werk in de tuin, biologielessen 
door dieren in hun natuurlijke omgeving gade te slaan, astronomielessen 
in de open lucht.

• Zij leerden dat zij in hun hart goddelijk waren, met verantwoordelijkheid 
voor alle andere levende wezens. Het motto van de Point Loma - Lo-
tus Cirkels was: ‘Een kosmische filosofie voor het kosmische kind’. De 
jongsten zongen: ‘Wij zijn zonnestraaltjes klein, . ..’. De oudere kinderen 
werden ‘toortsdragers’ genoemd.

• Ongeforceerd en zonder dwang ontdekten zij zelf de theosofie, in de vorm 
van de ‘Zeven Juwelen van Wijsheid’, met name de eerste twee juwelen, 
reïncarnatie en karma.

• Hun natuurlijke nieuwsgierigheid naar levensvragen werd geprikkeld door 
de Rāja Yoga techniek om nooit een volledig gedetailleerd antwoord te 
geven, maar alleen de grote lijnen. Dit stimuleerde de kinderen om in 
zichzelf te zoeken naar meer antwoorden2.

• In alle lessen werden de meest fundamentele ideeën gegeven. Lezen en  
spellen begon niet met ‘huis’, ‘boom’, maar de zeer jonge kinderen, vanaf 
de leeftijd van twee jaar, begonnen in Point Loma met begrippen als ‘at-
tention, concentration, determination’ (aandacht, concentratie, doorzet-
tingsvermogen). De kleintjes leerden dit moeiteloos. Alle kinderen leerden 
Sanskriet, waarbij het begrijpen van wat de woorden betekenden belang-
rijker was dan de grammatica. In de rekenlessen werden de kosmische
verhoudingen geleerd, de Proportio Divina, en de universele symbolen
zoals die in de Proloog van De Geheime Leer worden uitgelegd3.

• De wijsheidserfenis van de mensheid werd hen gegeven in de vorm van 
sprookjes voor de kleintjes en in de vorm van mythen en heilige boeken 
voor de oudere kinderen (Sutra’s, Jataka’s, Ilias en Odyssee, Plato’s Dia-
logen, enzovoort).

• Kunst, volgens de oorspronkelijke definitie ‘het tot uitdrukking brengen 
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van het meest goddelijke in jezelf’, nam in de Rāja Yoga scholen een be-
langrijke plaats in. Muziek en dans vormden een belangrijk onderdeel
van de opvoeding. Alle kinderen bespeelden een instrument en zongen in
het koor4. Alle kinderen kregen poëzielessen, waar zij hun eigen gedichten
leerden maken5.

• Toneel was een andere belangrijke activiteit. In Katherine Tingley’s tijd 
speelden alle kinderen samen met hun leraren in drama’s van Aeschylos 
en stukken van Shakespeare of schreven en speelden hun eigen Symposia.

Tenslotte de training in mededogen:

• Zoals gezegd, kregen alle kinderen al op zeer jonge leeftijd verantwoor-
delijkheid in de groep. Een voorbeeld: in sommige Lotus Cirkels was de 
secretaris die het jaarverslag schreef tien jaar oud.

• Er bestond geen straf en beloning. Wie tekortschoot, werd door de rest 
van de groep geholpen. Wie uitblonk, bracht dit in de groep in zonder daar 
iets voor terug te verwachten.

• Er bestond geen competitie. Iedereen had zijn verantwoordelijkheid, er 
waren geen winnaars of verliezers. Net zoals in het Montessori-systeem 
hielpen de kinderen elkaar om de lesstof te begrijpen.

• Alle kinderen werden betrokken bij de activiteiten voor een ideaal (bijvoor-
beeld vredesactiviteiten), zie Katherine Tingley’s vredestournees door Eu-
ropa voor de Eerste Wereldoorlog, waarbij zij haar jonge Rāja Yoga ‘Cru-
saders’ altijd meenam. Deze werkwijze wordt nu nog steeds gevolgd.

Hoe de leerlingen dit alles zelf ervaarden? Het Rāja Yoga team sprak met 
vele Lotus Cirkel kinderen, nu 80 jaar en ouder, en met de jonge kinderen 
die nu samen met hun ouders in de Rāja Yoga activiteiten betrokken zijn. Zij 
hadden één ding gemeen: zij hadden het allemaal over de grote vreugde die 
het hen gaf. Kijk maar eens naar de gezichten van de kinderen, die op ons 
Symposium over Rāja Yoga opvoeding het liedje Happy little sunbeams had-
den geleerd van de oudere kinderen en dit daarna zongen voor de zaal7.

Concluderend: Dit is in grote lijnen de Rāja Yoga opvoeding. Meer details 
zijn te vinden in de boeken van Katherine Tingley, in gedrukte vorm zeer 
schaars, maar online te vinden op onze website6. Een eigentijdse bron van in-
informatie is het verslag van ons Symposium Rāja Yoga opvoeding van het 
reïncarnerende kind7.
Noten:
1  Helena P. Blavatsky, De Geheime Leer, deel 2.
2  Gottfried de Purucker Questions we all ask, serie 1, pamflet 1 en 2 Questions
  Children Ask, te downloaden op www.blavatskyhouse.org
3  Zie de boeken van Rāja Yoga leerling Gordon Plummer, onder andere
  Mathematics of the Cosmic Mind.
4  Zie de artikelen van Daniel de Lange en zijn boek Thoughts on Music.
5  Zie de serie artikelen van hun leraar Kenneth Morris, The three bases of
  poetry.
6  www. blavatskyhouse.org
7  Verslag Symposium 2015, Stichting I.S.I.S., 2015


