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Zijj die bedankt worden, 

Dankzijj  een carrière move van Ger Bergkamp kreeg ik de mogelijkheid een promotie 

onderzoekk te beginnen in donker Zuid Amerika, te weten Tarija, het Limburg van Bolivia. 

Eenn door godverlaten stad waar Che Guevarra populairder was dan de locale voetbal helden 

enn waar ik als een Alexander von Humboldt, maar dan bijna twee eeuwen later, zwierf door 

onherbergzamee streken waar de eerste blanke weliswaar allang gespot was, maar elektriciteit, 

stromendd water, infrastructuur en communicatie middelen nog op zich lieten wachten. 

Veell  mensen beweren dat promotie onderzoek een individuele en solitaire aangelegenheid 

iss en gelukkig hebben die mensen hebben gelijk. Toch zijn er nogal wat mensen die op hun 

eigenn manier meegeholpen hebben aan de vervolmaking van dit proefschrift. Behalve Ger 

Bergkamp,, dienen ook mijn beiden profs Anton Imeson en Jan Sevink bedankt te worden 

voorr verscheidene redenen. Om te beginnen hebben ze over verschillende hoofdstukken hun 

kritischee geest laten waaien waardoor ze uiteindelijk geschikt voor publicatie werden. 

Daarnaastt wil ik ze bedanken voor de inspirerende gespreken gedurende hun verblijf in mijn 

veldwerkk gebied en de grote vrijheid die ik mijn hele onderzoek gekregen heb waarin ik 

mezelff  kon ontplooien en eigenwijs mijn eigen gang kon gaan. 

Uiteraardd mogen mijn ouders Jan Coppus en Ann Meuffels niet onvermeld blijven die me 

gedurendee de hele periode enthousiast en trots bijstonden en zo nu en dan in moeilijke tijden 

eenn broodnodige financiële bijdrage geleverd hebben. 

Dann komen we nu aan bij het grote leger van mensen die in willekeurige volgorde aan de 

afrondingg van mijn dissertatie hebben bijgedragen. Alhoewel willekeurig, eer wie eer 

toekomt.. In de eerste plaats zijn dat diegene die ervoor gezorgd hebben dat ik in een prima 

omgevingg en werkklimaat mijn ding kon doen. Dat zijn mijn (ex) kamergenoten Carl Königel, 

neurotischee surfpiraat die met een simpele druk op de knop de muziek paraat had om de 

kamerr tot een house tent of latina bar om te toveren, Hein Prinsen, een volledige randdebiel 

quaa vogels die nooit heeft willen toegeven dat ik eerder zou promoveren dan hij en Carolina 

dee Boix-Fayos die slechts tijdelijk mijn belabberde Spaans heeft mogen genieten maar me 

altijdd even vriendelijk bleef verbeteren. Verder worden nog Jasper en Stephan bedankt voor 

hunn enthousiast geborrel en Klaasjan was de ideale onderhuurder tijdens mijn verblijven in 

Bolivia.. Ernst wordt bedankt voor zijn slap geouwhoer en computer hulp. 

Inn de steeds wisselende kamers, gangen en gebouwen van het Roeterseiland complex 

hebbenn Koos Verstraten, Eric Cammeraat, Annemiek Kooiman, Harry Seijmonsbergen, 

Gerardd Heuvel ink, John van Boxel en Leo Hoitinga me op aanvraag altijd vriendelijk van 
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gediendee adviezen voorzien. Stephaan Roèll van Den Dolder en blanke Rasta Man Michiel 

Curfss worden bedankt voor hun harde werk onder ongewone omstandigheden en de lol en 

onzinn dat dat met zich meebracht. 

Niett alleen medewerkers van de UvA hebben meegeholpen aan de afronding van deze 

ellende.. In Zuid-Amerika zijn er zat lui aanwezig die hun steentje bijgedragen hebben. 

Alhoewell  hij niet direct betrokken was bij mijn onderzoek, wil ik toch graag eerst Robert 

Hofstedee bedanken die me zeer geholpen heeft tijdens een arbeidsconflict met de faculteit en 

altijdd zijn volledige vertrouwen in me gesteld heeft. Zijn flauwe grappen moest ik dan maar 

voorr lief nemen. 

Stephann Beck, Nariel Paniagua y Martha Yevara de Ia UMSA-La Paz, colaboraron 

ampliamenmtee durante mis preparaciones en La Paz y Tarija, y durante el trabajo de campo 

ensenandomee las pocas plantitas que se encuentran alia. Agradezco también a Eduardo 

Paniquee del IBTA - Tarija, y George Ruiz del ZoniSIG - Tarija, por sus ayudas de muchas 

maneras:: en el trabajo, en lo social y personal. Gracias a David Preston por haberme 

presentadoo a estas personas y por dejarme seguir mi propia vaina en el campo. 

Laa selección c.s. nunca se puede olvidar; el oso Boris Romero, el whineboy Arturo 

Santoni,, el frustrado intelectual Franco Sampietro, el tranquilo Armin Martin, El Negro, 

Torcaso,, el ingeniero Phillipe Demartin, la Reina Caecillia Versteegh y la negrita mss Bevin 

Smith.. Un montón de gracias por el tiempo extradonario, exagerado, boludo, magnifico y todo 

loo demas que me han ofrecido durante mi estadia en Tarija la linda. Aunque no fueron parte 

dee la selección Joanne Campell y Jamie Fairbain son agradecidos también, simplemente por 

serr Escocés. Finalmente a Juan Carlos Berrio por corregir el resumen. 

Tenslottee wil ik mijn vrienden bedanken die elk op hun eigen manier voor de 

noodzakelijkee afleiding gezorgd hebben hetgeen zeer heilzaam was voor mijn 

relativeringsvermogen. . 

UU allen wordt bedankt. 

Rubenn Coppus, Amsterdam, 9-8-2002 
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