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Van de redactie
Sprinkhanen zijn geen lieveheersbeestjes. Ze hebben hun naam niet mee. Wanneer ze in het nieuws
komen, zijn ze een plaag. Traditioneel in Afrika, in de afgelopen jaren ook in Australië, China en de VS.
Bedreigde oogsten, een risico voor de Olympische Spelen. Sprinkhanen zijn een gevaar dat grondig
bestreden moet worden, om de voedselvoorziening te beschermen.
Maar sprinkhanen zijn ook eetwaar. Vooral die uit Niger doen het goed op de levensmiddelenmarkt. De
klanten weten dat die niet zijn aangetast door bestrijdingsmiddelen. En voor de verkoopsters betekent
een seizoen met heel veel sprinkhanen een enorme meevaller.
Het is maar hoe je ertegenaan kijkt, een kwestie van perspectief. En een kwestie van maat, het verschil
tussen heel erg veel en een plaag. Het opstel van Chunglin Kwa over sprinkhanen, krekels en bacteriën
is een van de denkoefeningen waartoe deze aflevering van de Academische Boekengids u uitnodigt.
Perspectiefverschuiving is ook het thema van de bijdrage van professor Lissenberg. Zij bespreekt de
relatie tussen misdaad en ras, respectievelijk subcultuur en sociale klasse aan de hand van de casus van
de zwarte bevolking in de VS. Wetenschappelijke onderzoekers blijken in de loop der tijd een steeds
weer nieuwe kijk op de verschijnselen gekregen te hebben. Het voorlopige eindpunt is de waarneming
van discriminatie en criminaliteit als uitingen van een maatschappelijk conflict waarbij beide partijen van
de legitimiteit van hun gedrag overtuigd zijn, respectievelijk door hun handelen de escalatie van het
gedrag van de tegenpartij motiveren. Een noodlottig scenario dat leidt tot verscherpte sociale
tegenstellingen, overvolle gevangenissen en de prognose dat een zwarte jongen die nu geboren wordt
een kans van één op drie heeft in zo’n gevangenis terecht te komen. Een onhoudbare toestand die vraagt
om een ander wetenschappelijk verklaringsmodel, en meer dan dat.
Altijd al willen weten wat voor man Maurice Bowra was? Heeft het klassieke boek een toekomst, of gaat
het teloor met het verdwijnen van de leescultuur? Speelt het man-vrouwonderscheid nog een rol in de
hedendaagse psychiatrie, en zo ja welke? Valt complexiteit wetenschappelijk hanteerbaar te maken?
Watter nut het teerheid / teen gravitasie kolke waar supernovas so gewelddadig ineenstort / dat selfs lig
nie daaruit ontsnap nie? Allemaal vragen die een beroep doen op uw nieuwsgierigheid en wendbare
geest. Warm aanbevolen!
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