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‘Het lied van de 100 dingen? Het waren 100 x 100 dingen, 
naast elkaar, los van elkaar… Met 100 x 100 dingen was 

elk mens op deze aarde verbonden.’ 

Latere uitbreiding van het slot van De tienduizend dingen door  
Maria Dermoût, 1955. 
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