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Editoriaal
Het voorliggend dubbelnummer maakt volume4 van AFRIKA FOCUS rond. Dit stemt het Redaktiekomitee gelukkig, en dit om verschillende redenen. Een moeilijke overgangsperiode is zonder kleerscheuren doorworsteld. Wij kunnen nu putten uit een aantal uitstekende kopijen over aktueel Afrika-onderzoek. Wij kunnen dus een
van onze voornaamste doelstellingen, de multidisciplinariteit, probleemloos waarmaken.
Vier artikels liggen op de plank: evenveel verfrissende bladen uit een
brede waaier van onderzoeksdomeinen die een liefde gemeen hebben: Afrika.
Antoon DEBAETS stelt de intrigerende vraag: 'Hebben geschiedenishandboeken een invloed op bet beeld dat mensen zich vormen over
andere kulturen?' Zijn genuanceerd en boeiend antwoord vormt
de opening van dit nummer. Antoon DE SCHRYVER en Andre
MEHEUS vestigen onze aandacht op een bijzonder schrijnend probleem: de 'revival' van een aantal 'oude' en 'overwonnen' endemische treponematoses; 2.5 millioen gevallen zijn bekend, waaronder

75 pct kinderen; meer dan lOOmiljoen kinderen worden bedreigd.
Yves WILLEMOT's bijdrage over de Frans-Afrikaanse Gemeenschap
laat ons toe de unieke positie van Frankrijk in Afrika beter te begrijpen. Bruno HAGHEBAERT leidt ons binnen de wereld van Kolonel Qadhafi en toont aan hoe bepalend de invloed van een politiek
leider voor een gemeenschap kan zijn.

Wij hebben uw geduld op de proef gesteld, geachte lezer. Wij zijn
ons daarvan zeer goed bewust. Wij menen echter terug op het goede spoor te zitten en zien met vertrouwen de toekomst van AFRIKA
FOCUS tegemoet. De leefbaarheid van ons tijdschrift ligt nu in uw
handen. Wij hebben uw steun als trouwe abonnee nodig. Daar rekenen wij op !
Morgan DE DAPPER
voor het Redaktiekomitee

Editorial
The present double issue closes volume4 of AFR/KA FOCUS and
brings the new start to a good end.
Four topics from a broad multidisciplinary spectrum are presented.
Antoon DEBAETS tries to answer the question: 'Do history textbooks have an impact on people's ideas about other cultures?'
Antoon DE SCHRYVER and Andre MEHEUS draw our attention
to the dramatical 'revival' of endemic treponematoses; more than
2.5 million cases are registred, 75 p.c. of them affecting children.
Yves WILLEMOT's contribution on the French-African Community
gives an insight into France's unique position in Africa.
Finally Bruno HAGHEBAERT leads us into the world of Colonel
Qadhafi and shows the pivotal role ofpolitical leadership in a Third
World society.
We are happy to keep the right course again. However, our engin needs
energy to run on. It can only be fueled by your subscription, dear
reader. We count on it!
Morgan DE DAPPER
for the Editorial Committee

