
Ten geleide

Dit nummer begint met een discussie tussen Olajide Oloyede, Mario Braakman, Peter
Ventevogel en Els vanDongen over de soms ongemakkelijke maar tevens onvermijde-
lijke relatie tussen antropologie en psychiatrie, oftewel over de vraag hoe cultureel
‘geestesziekten’ zijn. De discussie richt zich met name op het klassieke twistpunt van
universalisme tegenover particularisme.

Het debat wordt gevolgd door drie bijdragen die gaan over respectievelijk de per-
ceptie en beleving van sociale en culturele barrières door motorisch gehandicapten, het
gebruik van theorie in medisch-antropologisch veldwerk, en over het gebruik van
huidblekende middelen door vrouwen in India.

Daarna zijn er, zoals altijd, enkele berichten en een uitvoerige lijst van recensies en
signalementen. Het tijdschrift passeert in dit nummer zijn vijfhonderdste boekbespre-
king.

De Nederlandse redactie neemt in dit nummer afscheid van Mario Braakman die
precies tien jaar een grote bijdrage heeft geleverd aan het beoordelen en verbeteren van
manuscripten. Als antropoloog, arts en psychiater met een brede belangstelling voor de
‘veelzijdigheid’ van ziekte-ervaringen heeft hij mede de intellectuele koers van het
tijdschrift bepaald. Zijn drukke werkzaamheden in Phoenix, een afdeling voor asiel-
zoekers en vluchtelingen in het psychiatrisch ziekenhuisWolfheze, maakten het steeds
moeilijker zijn redactiewerk te doen op de consciëntieuze wijze die hij zelf eiste.We
danken hem hartelijk voor zijn jarenlange inzet en hopen een beroep op hem te mogen
blijven doen als auteur en peer reviewer. Zijn plaats wordt ingenomen door Walter
Devillé, arts en epidemioloog. Walter Devillé kreeg zijn artsenopleiding in Leuven en
werkte als huisarts in België en als ‘tropenarts’ in Guiné-Bissau en Indonesië. Zijn
wetenschappelijke interessen zijn uitdrukkelijk interdisciplinair en liggen onder meer
bij de epidemiologie en controle vanHIV/AIDS en seksueel overdraagbare aandoenin-
gen en bij vaccinatie. Hij is nu werkzaam als programmaleider van het ThemaMigran-
ten bij het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.

De redactie
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