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Preface

Researchers and policymakers have reported extensively on the disastrous economic 

consequences of AIDS for families in low-income countries. In one of the contribu-

tions to this issue of Medical Anthropology Janneke Verheijen turns the causal argu-

ment around and points out that AIDS does not only lead to – more – poverty but is 

also the result of it. Poverty makes women in particular vulnerable to the disease. 

Interventions that improve the economic position of women, therefore, also make 

women more resistant to the disease. Verheijen’s article is an elaborate discussion of 

the existing literature on this theme.

In the other contributions to this issue Erica van der Sijpt writes about the liminal 

zone between fertility and infertility, using data from her research on voluntary and 

involuntary abortion in a community in East Cameroon. Karen Mogendorff continues 

the discussion from the previous special issue of this journal on intersubjectivity. She 

reflects on her experiences as researcher in her meetings with young people with a 

motor disability. Zoe Goldstein, finally, draws our attention to self-harm by young 

people and proposes a new perspective on this hard-to-understand phenomenon.

Ten geleide

Onderzoekers en beleidsmakers hebben uitvoerig bericht over de desastreuze econo-

mische gevolgen van AIDS voor families in landen met lage inkomens. In dit nummer 

van Medische Antropologie keert Janneke Verheijen de causale redenering om en wijst 

erop dat AIDS niet alleen tot – meer – armoede leidt maar er ook door veroorzaakt 

wordt. Armoede maakt vooral vrouwen kwetsbaar. Interventies die de economische 

positie van vrouwen verbeteren, maken hen daarom ook weerbaarder tegen de ziekte. 

Verheijens artikel is een uitvoerige bespreking van de beschikbare literatuur over deze 

thematiek.

In de overige bijdragen aan dit nummer schrijft Erica van der Sijpt over het sche-

mergebied tussen vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid aan de hand van haar onderzoek 

naar vrijwillige en onvrijwillige abortus in een dorp in Oost Kameroen. Karen Mogen-

dorff discussieert verder over het thema van het vorige nummer, intersubjectiviteit en 

reflecteert op haar ervaringen tijdens onderzoek bij jongeren met een motorische han-

dicap. Zoe Goldstein, tenslotte, vraagt aandacht voor zelfbeschadiging door jongen 

mensen en presenteert een nieuw perspectief op dit moeilijk begrijpbare gedrag.


