
eugde scha 
Alle Vreugdenkillen zijnfamilie 

Omzien in dankbaarheid 
Op 15 april1983 werd officieel de Familiestichting Vreugdenbil opgericht. Dat was 
een gevolg van een op 11 maart van datjaar gehouden samenspraak van vier fami
lieleden, te wetenDaan (B X b ),] an (0 XI d) en Maarten Vreugdenkil (K XIj) en Koos 
Verhulst (0 VIII d.2). De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat niemand van hen een 
duidelijke verwachting had van wat e.e.a. voor de Vreugdenbillen zou gaan beteke
nen. Zeker, er was al eens iets geopperd over het publiceren van een stamboom, 
maar verder ... 

In het najaar van 1984 was de copij voor een 
dergelijke stamboombeschrijving globaal 
rond, maar het was, gezien de omvang, ook 
duidelijk dat stenëllen, fotocopiëren en wat 
dies meer zij onbegonnen werk was. Dus 
drukken? 
Edoch, een boek laten drukken dat -zoals 
later bleek- een kleine 500 pagina' s zou 
omvatten leek, gezien de fihanciële conse
quenties, onmogelijk. We wisten inmiddels 
dat het ging om een (geraamd) bedrag van 
ca. f 35.000,-. 

BESLUIT 
Op een bestuursvergadering van 26 sep
tember van dat jaar werd er gebrainstormd. 
Na uitgebreide discussies besloot de verga
dering dat belangstellenden in principe een 
boek zouden kunnen bestellen à raison van 
f 75,-, op voorwaarde dathet ooit zo ver zou 
komen. Zo niet, dan zou het aankoopbedrag 
worden gerestitueerd. 
Ook werd men verzocht de familiestichting 
f 1.000,- -of veelvouden hiervan- tegen een 

z.g. nul-rente te lenen. Maar wij gingen als 
bestuursleden die avond bepaald niet en-

- thQ_u~_iast naar huis ......... Als er vrijwel.nQg_ 
niets is, is f 35.000,- een hoop geld. 

ENTHOUSIASME 
Maar zie, de resultaten waren verbijste
rend. Bovendien kreeg het bestuur van twee 
Vreugdenhillen de spontane mededeling dat 
het dat boek maar moest laten drukken en 
dat zij zich garant zouden stellen voor de 
kosten. 
Dit laatste aanbod werd in grote dank aan-
vaard, maar ....... daar behoefden we geen 
gebruik van te maken. Uiteindelijk bleek 
het enthousiasme zo groot dat de financie
ring geen beletsel meer was. Het boek kwam 
er, door toedoen van velen! Dit enthousias
me leidde tot het besluit zoiets toch wat 
feestelijker te laten worden. En zo ontstond 
het idee van een Vreugdenhillendag. Ook 
die werd een gebeurtenis ... 
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· Aanmelden voor de reünie op 6 oktober a.s. 
Nog een maand of vier en de kalender wijst oktober aan. En u weet, op zaterdag 6 
oktober is er die tweede Vreugdenhillenreünie in De Brug in 's-Gravenzande. 
De organisatie staat stevig in de steigers en het wordt nu tijd om de noodzakelijke ge
gevens binnen te krijgen. Vandaar dit beroep op u om het ingesloten aanmeldingsfor
mulier in te vullen en vóór 1 augustus a.s. op te sturen aan organisator Job 
Vreugdenhil, Postbus 16, 2676 ZG Maasdijk. 
Zoals u in de Vreugde-schakel van februari hebt kunnen lezen, staat het thema Vreug
denhillen en hun hobby's centraal in het programma voor die Se oktober. 
Het verkrijgen van gegevens over de deelneming aan dat onderdeel is natuurlijk voor 
het slagen van de reünie van erg groot belang.Maar je moet als organisatie ook inzicht 
hebben in het vermoedelijke aantal gasten en er vanuit kunnen gaan, dat er voldoende 
belangstelling bestaat voor een (of meer) rondvaart( en) door het Westland en voor de 
geplande excursies naar een groentekwekerij en een bloemenkwekerij. 
Hartelijk dank bij voorbaat daarom voor het inzenden van de ingevulde formulieren. 

De Vreugde-Schakel is een uitgave van de 
FAMILIESTICHTING VREUGDENHIL. 

Voorzitter: 
Drs. D. Vreugdenhil, 
Willem Alexanderplantsoen t86, 
2991 NJ Barendrecht, 
tel. 01806-15453 (buiten kantooruren) 

Secretaris: 

Drs. A.M. Vreugdenhil, 
Hohorst24, 
2678 DD De Lier, 
tel. 017 45-16173 (buiten l<<:mtooruren) 

Penningmeester: 

J. P. Ch. Vreugdenhil, 
~ Lariksdreef 25. 
~'37"PH --vlaarding ~-

tel. 010-4750032 (buiten kantooruren) 

Bank (Rabo) nr. 31.36.07.060. 
Postgiro nl. 53.11.808 
t.n.v. Familiestichting Vréugdenhil. 

Wilt I,J de Farniliestichting'' rmoreet en financieel 
steunen dan wordt _da:t'zêer öp prijs gestelq. 
De minimum-donatie beäraàgt f 2$,- per 
jaar. Giften klein of groot zij A uiteraard zeer 
welkom. 

Redactie: 
J. Vreugdenhil, 
T. Vreugdenhil, 
J. Verhuist. ' 

Kopij: 

Gaarne zenden aan de secretaris. 

Advertenties: 

Voor Vreugdenhillen en riîet-Vreugdenhillen is 
er gelegenheid in de Vreugde-Schakel te 
adverteren. 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden 
tot de redactie, Van Vt'edenburchweg 617, 
2284 TG Rijswijk, tel. 070~3.960.629 
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Vreugdenbillen in concert 

Om tegelijk maar met de deur in huis te vallen: Vreugdenkillen in concert gaat door 
mits een a~~tal personen zich alsnog opgeeft. Het gaat de goede kant op, want sinds 
het verschiJnen van de Vreugdeschakel van febrnarijL is het aantal deelnemers met 
50 % toegenomen. 

Daarnaast werden enkele leuke ideeën ge
opperd. Zowel voor het harmonie-orkest 
als voor het koor zijn er nu achttien aanmel
dingen binnengekomen, inclusief die voor 
de dirigenten. 
En dat is natuurlijk geweldig, maar nog net 
een tikkeltje te weinig. 

We blijven evenwel enthousiast. De slogan 
"Met muziek en zang in negentig wordt de 

familiedag echt levendig" houden we nog 
steeds overeind. En om die reden gaan we 
de oproep nog eenmaal herhalen. 

vervolg van pagina 1 

ONVERGETELIJK 
We hielden rekening met hooguit 500 per
sonen, maar er kwamen er ca. 700. Niet 
alleen uit het Westland (waar vele naam
bordjes prijken met de naam Vreugdenhil) 
en ook niet alleen uit Nederland, maar zelfs 
uit de V.S., Canada, Nieuw-Zeeland, Aus
tralië, uit Spanje, Duitsland en Frankrijk 
etc. 

Die dag, zaterdag 5 oktober 1985, was over
rompelend. Maarten had de taak tezamen 
met zijn gezin en anderen meer dan 500 
boeken (al of nog niet betaald) aan de 
rechthebbenden uit te reiken en bovendien 
zorg te dragen voor een, voor hem als 
penningmeester, glad verloop. Een hecti
sche taak. Ook vele anderen maakten zich 
verdienstelijk. En Job (N XI k.7) had in 
stilte alle touwtjes in handen ... 
De sfeer van die dag is onvergetelijk. Er is 
veel gelachen, er waren herinneringen, er 
waren emoties. Mensen die elkaar tiental
lenjaren niet ontmoet hadden, zagen elkaar 
weer. Er werden oude banden hersteld of 
nieuwe gesmeed. 

EENHEID 
Maar er gebeurde nog niets. Natuurlijk waren 
er Vreugdenbillen die wisten dat er her en 
der nog meer Vreugdenbillen bestonden. 
Maar na die dag wist men het zeker: "Alle 
Vreugdenbillen zijn familie". Men voelde 
zich één. En die eenheid is steeds sterker 
voelbaar. 

Ditjaar zal er weerzo'n Vreugdenbillendag 
zijn; weer de eerste zaterdag van oktober. 
Er is dan geen (nieuw) boek. Maar wat er 
wel zal zijn is die familieband, die eenheid. 
Ik ben er dankbaar voor. Tot zaterdag 6 ok
tober. 

Koos 

DOEMEE 
Als u een blaasinstrument bespeelt of in een 
koor zingt, doe dan mee aan het muzikale 
onderdeel van het programma voor de reü
nie Vreugdenkillen in concert. De te spe
len of te zingen muziek zal uiteraard vrij be
kend zijn en zeker ook niet te moeilijk. De 
bladmuziek zal ruimschoots van te voren 
worden opgestuurd en kan dus thuis worden 
doorgenomen. 

Op 6 oktober, de datum van de reünie, 
worden de deelnemers wat eerder in 
's-Gravenzande verwacht voor een geza
menlijke repetitie. Simpeler kan het niet en 
het is nog leuk ook, dachten wij. 

Overwin uw schroom en meld u nu aan. 
Vermeld erbij welk instrument en welke 
partij -le, 2e of 3e- u doorgaans in het 
orkest speelt. Voor het zangkoor komen 
alle stemmen in aanmerking. 

Voor alle duidelijkheid voegen we aan het 
bovenstaande nog toe, dat we onder Vreug
denhillen uiteraard ook de mannelijke aan
getrouwde partners verstaan. En u weet het: 
voor aanmeldingenen/of informatie kunt u 
zich wenden tot: 

M.P. Vreugdenhil, Noordlierweg 3SA, 
2636 AB Schipluiden, 
telefoon 01745-13241. 

50jaar 

Arie en Dien Vreugdenhit 
50 jaar getrouwd 

8 mei 1940, een feestelijke dag voor Arie 
Vreugdenkil en Dien Delhaas (N X h): 
hun trouwdag. Jarenlang hebben ze 
naar deze dag toegeleefd en gespaard 
voor de inrichting van hun woning. 

10 mei 1940: de Tweede Wereldoorlog 
breekt uit. Valschermtroepen landen in 
Rotterdam, o.a. bij de Maasbruggen. 
Omdat hun woning in het schootsveld van 
deze bruggen ligt, moetenArie en Dien hun 
woning al op 10 mei verlaten. Het is er tè 
gevaarlijk. 
Ze denken weer spoedig te kunnen terugke
ren en nemen daarom niets mee. Maar ..... 

14 mei 1940: het bombardement van Rot
terdam. De grote brand verwoest ook Arie 
en Diens woning. Ze zien niets meer terug 
van hun met zorg en liefde bijeengespaarde 
inboedel. Maar .... 

8 mei 1990: feest, want Arie en Dien zijn 
vijftig jaar getrouwd. Ondanks de onder
vonden tegenslag is er grote dankbaarheid 
in hun hart voor de genoten zegeningen. 
Met kinderen, kleinkinderen, vrienden en 
bekenden hebben zij dit heuglijke feit in ge
zondheid mogen vieren. 

Wij wensen Arie en Dien Vreugdenkil 
onder Gods zegen graag een fijne levens
avond toe. 
Het is zeker curieus om nog te vermelden 
dat hun trouwtekst luidde: "De eeuwige 
God is U een woning en onder U zijn 
eeuwige armen". 

...... ... grote dankbaarheid .......... . 



Geachte afgevaardigde Vreugdenbil 

Een Kamerlid heeft een merkwaardig bestaan 

Onbekend in het achterland van Koudekerk aan den Rijn kan het je gebeuren dat 
je, een afslag te ver, via een lange en vooral smalle, zo'n typisch Hollandse polderweg 
met brede sloten, geknotte wilgen en onregelmatig links en rechts neergezette 
huizen en schuren, toch je bestemming bereikt: een monumentale boerendoening, 
compleet met oprijlaan, erf, gaard en gracht. 
Zó oud en, ook na een brand die in het verleden en grondige verbouwing(en), zó 
waardevol, dat Monumentenzorg het huis onder haar hoede heeft genomen. Maar 
dat is een verhaal apart. 

De huidige bewoners ("Praat niet over 
wonen met zo'n huis, maar over een 
manier van leven", zeggen ze) hebben 
VreugdenhiJ op de voordeur staan. De 
man die daarvoor verantwoordelijk is, 
heeft niet alleen een bijzonder huis, 
maar ook een voor een VreugdenhiJ 
uniek beroep: lid van de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal. Mr. Thomas 
(Tom) Oene Vreugdenkil (K XI n) zetelt 
er sinds juni '86 als fiscaal specialist 
van de CDA-fractie. 

De nu 56-jarige predikantszoon, opgegroeid 
in het Zeeuwse Meliskerke en het Drentse 
Ruinerwold, studeerde rechten en econo
mie aan de VU in Amsterdam. Na te zijn 
afgestudeerd (1958) en zijn militaire dienst
plicht te hebben vervuld, koos hij voor een 
baan -in de belastingadvisering;-in welke
branche hij een riante positie verkreeg. 
Tegelijkertijd ontpopte hij zich als een politiek 
actieve staatsburger, wat o.m. resulteerde 
in een benoeming tot lid van de gemeente
raad van Koudekerk aan den Rijn namens 
het CDA (1968) en het fractievoorzitter
schap van de protestant -christelijke partij
en in deze gemeente. 

UITDAGING 
Toen Tom Vreugdenhit in 1986 ditdeel van 
z'n leven afsloot, werd het niet rusten op 
lauweren, maar mikken op àfhetKamerlid
maatschap àf een functie als rechter. Het 
werd het eerste. De CDA-fractie haalde 
fiscalist Vreugdenhit met graagte in. Hij 
licht toe: "De fiscale wetgeving vraagt van 
het parlement doorgaans toch al erg veel 
aandacht, maar er lag ook nog een extra 
portie werk te wachten als gevolg van de 
"operatie Oort": de ingrijpende herziening 
van het belastingstelsel. Voor ik in de Kamer 
kwam had ik in m'n werk erg veel met 
belastingwetten van doen. Ik vond toen dat 
dat allemaal wel wat beter geregeld had 
kunnen zijn. Een geweldige uitdaging is het 
dan datje, als de spreekwoordelijke stuur
man aan de wal, daadwerkelijk wat aan 
verbetering van die belastingwetgeving mag 
gaan doen". 

HECTISCH 
'"t Was aanvankelijk toch wel even wen
nen", aldus de CDA-belastingexpert, "want 
een Kamerlid heeft een merkwaardig be
staan. Veel hangt vanjezelf af, waarbij je je 
goed moet realiseren, dat er qua prestaties 

Mr. Thomas (Tom) Oene Vreugdenhil 
..... invloed op belastingwetgeving .... 

natuurlijk wel wat van je wordt verwacht. 
Was je tot dan toe gewend zelf je agenda 
samen te stellen, in het parlement maken 
anderen die voor je. Het wil dan wel eens 
gebeuren, dat het soms wat uit de hand 
dreigt te lopen. Ik herinner me hectische 
perioden tijdens de debatten over de belas
tingherziening, waarin ik echt niet meer 
wist welke dag het was. Soms hol je van de 
ene naar de andere (commissie)vergadering. 
Dan weer is er plotseling noodzakelijk overleg 
met mensen van de fractie of met anderen. 
Je bent eigenlijk continu bezig. Ook moetje 
de publiciteit niet schuwen als daar behoef
te aan is. Je tijd is uitermate kostbaar en je 
kunt je gewoonweg niet permitteren op je 
bankje in de Kamer te gaan zitten, louter en 
alleen om te luisteren naar de debatten die 
je persoonlijk qua inhoud interesseren. Ja, 
er geldt een straf tempo voor de afgevaar
digden . Maar het wisselt gelukkig en bo
vendien komt er dan ook zo nu en dan weer 
een reces en dan kun je het weer wat kalmer 
aan doen". 

PLOOIBAAR 
Of het Kamerlidmaatschap en een plooi
baar karakter een vanzelfsprekendheid 
inhouden, laat Tom Vreugdenhit in het 
midden. Maar doelend op de houding van 
Middeleeuwse ridders tijdens hun toernooien, 
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zegt hij wel, dat je in de Kamer leert het 
oneens te zijn met je tegenstander op een 
bepaalde manier. '"t Is gewoon een kwestie 
van geven en nemen. De cultuur van de 
Kamer heeft heel veel van het karakter van 
een herensocieteit. Als je, om het zo maar 
eens te zeggen, je tegenstander te grazen 
wilt nemen, hem wilt afkraken, dan moetje 
wel je grenzen weten. Vergeet niet, dat een 
andere keerjij moet incasseren. Er bestaat 
een gedragscode in de Kamer en daar moet 
je je aan houden. Zo simpel is dat. Overi
gens, het loopt bij ons zo'n vaart niet. Het 
gaat er bij ons veel gemoedelijker aan toe 
dan b.v. in Engeland en in België. 

PREKEN 
Na even in de wachtkamer gezeten te heb
ben, is Tom Vreugdenhit het afgelopen 
najaar tot groot genoegen van de CDA
fractie opnieuw als Kamerlid geïnstalleerd. 
Het werk geeft hem voldoening, te meer 
omdat hij nu vaststelt inderdaad -uiteraard 
gesteund door de fractie- invloed te hebben 
op de belastingwetgeving. Dat neemt even
wel niet weg, dat anderzijds de kunst van 
het relativeren hem niet vreemd is. "Als 
zoon van een predikant begin je al met een 
grote voorsprong op vele anderen en als het 
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Jonge Vreugdenbil uit tak K promoveert tot doctor 
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je vervolgens ook nog een beetje meezit, 
bereik je gemakkelijker iets, scoor je ge
makkelijker dan minder bevoorrechten. Echt 
grote bewondering past voor een selfmade 
man, zoals b.v. Ruppert. Zo iemand moet 
het enkel en alleen van z'n kwaliteiten 
hebben. 

ZUIVERDER 
Voldoening in een ander opzicht geeft hem 
het preken in de Gereformeerde Kerken. 
"Ja", geeft hij toe, ... het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan. Er is weinig relatie in dat 
vrijetijdswerk met het belastingrecht. In 
feite ook niet met financiële zaken in het 
algemeen. Stel je voor, datje op een preek
stoel het financieringstekort moet uitleg
gen. Dat lukt je natuurlijk nooit. Daarom 
geen politiek in mijn preken. Dat maakt het 
voor mij mooier en zuiverder. En zo moet 
het ook blijven." 

Jaap (red.) 
Professor dr. H.G. van Eijk overhandigt de doctorsbul aan Art Vreugdenhil 

~-_V_re_u_g_d_e_nh_i_lk_ro_n_i_ek __ fiiffih 

Naar aanleiding van de geboorte van de hieronder genoemde kinderen feliciteren wij de 
respectieve ouders van harte. Daarbij hopen wij dat het kind mag opgroeien tot een volwaardige 
telg van het toch al zo talrijke geslacht Vreugden hiJ. Wij wensen de ouders veel sterkte bij de 
opvoeding. 

01-08-1989 te Rotterdam, Michel, zoon van Dick Matthijs VreugdenhiJ (C XII c) en Mary S. Vermeer. 
23-10-1989 te Delft, Je/Ie, zoon van Dirk Joehem VreugdenhiJ (C X m 3) en Neeltje Dijkhuizen. 
27-12-1989 te Soest. Emma Maria, dochter van Jacob VreugdenhiJ (K XI w 4) en Marysia Lewinski. 
28-12-1989 te Naaldwijk, Stefan Arie, zoon van Arie Laurens VreugdenhiJ (C XI aa) en Geertruida M. 

de Vos. 

Onderstaande echtelieden feliciteren wij van harte en wij wensen hun een fijn en gelukkig 
huwelijk toe. Daarbij hopen wij dat anderen in hun vreugde mogen delen. 

11-07-1989 te Hoogwoud, Johanna Dirkje Gerarda Vreugdenhii(C X x 3) met Willem M. Haagsma, 
geb. 24-6-1960 te Sint Pancras, zoon van Ynse Haagsma en Jacoba Smink. 

20-09-1989 te De Lier, Adriana Jannetje Vreugdenhit (C X ab 1) met Richard Moerman, geb. 14-7-
1967 te De Lier, zoon van Gornel is A. Moerman en Geertruida J. Straathof. 

21-09-1989 te Nieuwegein, Johanna Hermina Vreugdenhit (N X ac 3) met Cornelis H. Kunst, geb. 
18-1-1957 te Naarden, zoon van Hendrikus C. Kunst en Wilhelmina Ch. van de Berg. 

22-09-1989 te Maassluis, Gamelis Vreugdenhii(N X ad 1) met Wilhelmina M. Poppelier, geb. 20-
11-1963 te Rotterdam. dochter van Wilhelmus J. A. Poppelier en Veronica M. Driessen. 

15-12-1989 te Maassluis, Jolanda Gerarda Vreugdenhii(C XI f 1) met Frederikus J. H. Beekhuizen, 
geb. 5-9-1963 te 's Gravenhage, zoon van Maarten A. Beekhuizen en Pietertje van Hal. 

22-12-1989 te Naaldwijk, Hendrik Vreugdenhii(D X k 4) met Marina G. Kemmers, geb. 30-9-1971 te 
Honselersdijk, dochter van Jan R. Kemmers en Jozina J. Keyzer. 

29-1 2-1989 te De Lier. Anna Johanna Jacoba Vreugdenhii(C X ac 2) met Jacobus M. Jansen, geb. 
20-11 -1959 te Velsen, zoon van Gijsbertus J. Jansen en Agatha M. Haver. 

29-12-1989 te De Lier, Petronelia Vreugdenhii(C XI ac 1) met Romke J. Wijmenga, geb. 5-7-1962 te 
Sneek, zoon van Jan R. Wijmenga en Hiltje Mud. 

Wij betuigen onze oprechte deelneming aan de naaste familieleden van de onderstaande 
overledenen. Wij hopen dat de goede herinneringen hen zullen troosten en bemoedigen. 
Daarnaast wensen wij hun veel sterkte. 

01 -07-1989 te Capelle a/d IJssel, Pieter Vreugdenhii(K XI ah). 
14-07-1989 te Naaldwijk, Huibert Adrianus Vreugdenhii(D X h). 
07-08-1989 te Schipluiden. Abram van Dorp (D IX d.5). 
09-08-1989 te Naaldwijk, Pieter Vreugdenhii(C Xe). 
15-08-1989 te 's Gravenzande, Teunis VreugdenhiJ (C XI o). 
02-09-1989 te Naaldwijk, Pieter Johannes Vreugdenhit (J X d). 
12-10-1 989 te 's Gravenhage, Teunis Vreugdenhi/(0 VIII f.7). 
30-11-1989 te Rotterdam. Maarten Vreugdenhii(C VIII n.3). 
11-12-1989 te Schipluiden, Teunis Vreugdenhi/(0 X t). 
12-12-1 989 te De Lier, Jaapje Reedijk (K X v). 

Dank aan allen die hiervoor berichten instuurden. Doet u het ook? 

Anemia in rheumatoid Arthritis, aldus 
de titel -voor leken begrijpelijker te 
vertalen in Bloedarmoede bij reumati
sche gewrichtsontsteking- van het ruim 
170 pagina's omvattend proefschrift van 
de hand van Gerard (Art) Vreugdenhil, 
waaraan hij van maart 1988 tot april 
van dit jaar gewerkt heeft. 

Zijn promotie tot doctor in de geneeskunde 
vond op 2 mei jl. plaats in een collegezaal 
van de faculteit der Geneeskunde en Ge
zondheidswetenschappen der Brasmus 
Universiteit Rotterdam. Promotor was prof. 
dr. H.G. van Eijk. 
Na afloop van de plechtigheid vond in de 
foyer een geanimeerde receptie plaats. 
's Avonds was er feest op de Rotterdamse 
Euromast. 

HUMOR 
Art (31) begon in 1978 met de studie Ge
neeskunde aan de Brasmus Universiteit, na 
daar eerst een jaar economie te hebben 
gedaan. Het artsexamen legde hij in decem
ber 1985 af. 
Sinds 1 juli 1986 is hij in opleiding tot 
internist op de afdeling Inwendige Ge
neeskunde van het Zuiderziekenhuis te 
Rotterdam. Volgend jaar hoopt hij deze 
opleiding te voltooien. 
Dat de jonge, ambitieuze doctor uit tak K, 
generatie twaalf, een gezond gevoel voor 
humor heeft , blijkt o.m. uit één van de zes
tien stellingen die bij het proefschrift beho
ren. 
"Dit proefschrift", zo poneert Art, "zou -bij 
positieve benadering- een State of the Art 
met betrekking tot anemie bij RA (Rheu
matoid Arthritis) genoemd kunnen worden. 
Bij het schrijven ervan vormde deze betite
ling (zonder "the") soms een indicatie voor 
antidepressiva." 
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