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pankoeken daarbij.

Dank aan alle muziek-vrienden, klimmaatjes, en buren die me—gelukkig—dwongen

het toetsenbord te verlaten, alsmede alle rare tiepens die me er nog enthousiaster weer

lieten plaatsnemen.

Dank aan mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke steun, en natuurlijk pappa voor

het vinden de laatste taalfouten, en mamma voor de kalligrafie. Dankjewel Han-Kwang

voor het laten gappen van je LATEX stijl-files.

Dank aan Tommy, omdat ze me zo lief volstrekt niet begreep. Tot slot, voor iedereen

die zijn naam hier mist: ik ben je misschien vergeten, maar toch bedankt voor alles!

165


