
MEDISCHE ANTROPOLOGIE 19 (1) 2007 3

Ten geleide

Dit themanummer wordt grotendeels gevuld met bijdragen over intersubjectivity in 

menselijk verkeer, in het bijzonder in antropologisch onderzoek. In een korte inleiding 

van de hand van Marianne Vysma (gastredacteur) en Marian Tankink wordt het thema 

‘neergezet’ en kort stilgestaan bij de negen bijdragen, die een grote diversiteit aan 

betekenis en ‘gebruik’ van intersubjectiviteit in (medisch) antropologisch onderzoek 

vertonen. Het laatste artikel, over ‘ziekte en liefde’, geschreven door Sofie Vandamme, 

kondigt het volgende symposium en themanummer aan. 

In de berichten vindt u meer informatie over genoemd symposium plus twee in 

memoriams van collega’s die ieder op zeer eigen wijze een belangrijke rol hebben 

gespeeld in de medische antropologie. Het nummer wordt als gewoonlijk besloten met 

boekbesprekingen en signalementen. Dit nummer telt de/het duizendste bespreking/

signalement sinds het begin van het tijdschrift.

Vanaf nu is er geen aparte Belgische redactie meer. Het tijdschrift wordt voort-

aan samengesteld door één Nederlands-Belgische redactie. Wij danken onze Belgi-

sche collega’s, in het bijzonder medestichter René Devisch en hoofdredacteur Steven 

Van Wolputte voor vele jaren van vruchtbare samenwerking en verwelkomen Partick 

Meurs als lid van de nieuwe redactie. 

Met uitzondering van de laatste twee jaargangen is Medische Antropologie nu ook 

digitaal beschikbaar. Het is te vinden via de website www.medische-antropologie.nl

Redactie

Preface

This special issue contains mainly contributions on intersubjectivity in human en-

counters, particularly during anthropological research. Marianne Vysma (guest edi-

tor) and Marian Tankink sketch the theme and briefly present the nine contributions on 

intersubjectivity. They show a wide variety in meaning and use in (medical anthropo-

logical) research. The last article, by Sofie Vandamme, launches the theme of the next 

symposium and special issue: sickness and love.

The ‘Berichten’ (announcements) provide more information on the symposium and 

contain obituaries of two colleagues who, each in their own ways, played a signicant 

role in medical anthropology. The book review section closes this issue, which counts 

its thousandth book review since its beginning nineteen years ago.
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From now on, there will no longer be separate Belgian and Dutch editorial groups 

for Medische Antropologie. One Dutch-Belgian team will take care of editing the 

journal. We thank our Belgian colleagues for many years of fruitful co-operation, in 

particular co-founder René Devisch and editor-in-chief Steven Van Wolputte. We wel-

come Patrick Meurs as incoming member of the new editorial team.

Medische Antropology can now also be found on the Internet (except for the two 

most recent volumes); find it by visiting www.medical-anthropology.nl

The editors


