
Ten geleide

Dit is een speciaal themanummer. Voor het eerst in de geschiedenis van ons tijdschrift
brengen wij een nummer uit met een groot aantal illustraties waarvan sommige in
kleur. Deze extravagantie is mogelijk gemaakt door een royale ondersteuning van bed-
denfabrikant Auping. Dank!

Het grootste gedeelte van dit nummer richt zich op het bed als cultureel object en
sociale ‘plek’. Een aparte inleiding presenteert het thema bed en cultuur en legt verban-
den tussen de diverse bijdragen over dit thema.

Daarnaast bevat dit nummer drie andere artikelen. De bijdrage van Tineke Abma en
co-auteurs past in de speciale interesse van dit tijdschrift in cliënt-gestuurd onderzoek.
Zij bespreken een stappenplan voor het opzetten en uitvoeren van dergelijk onderzoek.
Patrick Meurs zet de discussie voort die in het vorige nummer werd gevoerd naar aanlei-
ding van een bijdrage van Wouter Gomperts over de psychologie van deelname aan
massaal geweld. Marian Tankink en Marianne Vysma, tenslotte, hebben de ‘smaakmaker’
voor het volgende symposium van Medische Antropologie geschreven. Hun beschou-
wing heeft een filosofisch en methodologisch karakter en gaat over intersubjectiviteit
als een analytisch instrument in medisch-antropologisch onderzoek. Het symposium zal
op 8 januari 2007 aan de universiteit van Leuven worden gehouden. In de rubriek
Berichten is meer informatie en een ‘call for papers’ te vinden voor dit evenement.

Zoals sommige van onze lezers misschien hebben opgemerkt isMedische Antropo-
logie sinds enkele maanden voor een gedeelte op Internet te vinden (met dank aan
Janus Oomen en Chris Aldenhuijsen). Met een ‘moving wall’ van twee jaar zal de
inhoud van het tijdschrift zo voor een breder publiek toegankelijk zijn. Het gaat om een
experiment waarin wij getracht hebben een goede afweging te maken tussen ‘zicht-
baarheid’ en toegankelijkheid enerzijds en financiële realiteit anderzijds. De redactie
rekent erop dat de abonnees ons trouw zullen blijven ondanks (of juist omwille van) de
bredere verspreiding via Internet. Als wij ons daarin vergissen, zullen we beleid hierin
wijzigen. Overigens zijn de eerste tien jaargangen (nog) niet digitaal beschikbaar.

Wij zijn er vanuit gegaan dat de auteurs van de afgelopen acht jaar akkoord gaan met
plaatsing van hun bijdragen op Internet. Als dat niet het geval is, kunnen zij dat aan de
redactie melden en zal hun tekst van het Net verwijderd worden. In het vervolg zal toe-
stemming tot plaatsing op het Internet een voorwaarde zijn bij aanlevering van kopij.

Zoals gebruikelijk bevat dit nummer weer een groot aantal boekbesprekingen en sig-
nalementen op het terrein van de medische antropologie en daarmee verwante onder-
werpen.
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