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Redactioneel

Hopelijk valt deze Maps nog net voor de voorjaars-
bijeenkomst bij jullie in de bus. Of, ik zou eigenlijk
moeten zeggen: dwarrelt in de bus. Want het is een
dunnetje geworden, deze keer. Nu verwachten jullie
natuurlijk dat ik ga klagen over een gebrek aan kopij
en vrije tijd, want dat doe ik immers meestal.

Maar deze keer is de Maps juist doelbewust zo dun.
We hadden meer dan genoeg artikelen over kunnen
nemen uit de EuroTEX 2007 proceedings om een hele,
hele dikke Maps te kunnen maken. Maar dat zou heel
bewerkelijk geweest zijn, want die artikelen zouden
we allemaal moeten herpagineren voor de Maps lay-
out, en de relatief kleine oplage van de Maps maakt
dat bovendien al snel een prijzige onderneming.

Daar komt bij dat de EuroTEX proceedings hoe-dan-
ook in een grote oplage gedrukt gaat worden, omdat
alle Dante en Gust leden er één krijgen. Het leek ons
daarom alles bij elkaar veel praktischer om die extra
service uit te breiden naar de NTG leden. We weten
nog niet precies wanneer ze de deur uit zullen gaan,
maar ergens in de nazomer zullen jullie dus allemaal
een extra enveloppe van de NTG ontvangen!

Aan het einde van het najaar volgt dan natuurlijk
weer gewoon de volgende Maps. En dáárvoor hebben
we wel weer dringend behoefte aan kopij en extra vrij-
willigers. Heb je wat te melden, of wil je helpen met
de productie van de Maps, stuur de redactie dan een
mailtje. We zijn altijd blij met nieuwe artikelen, vooral
die van eigen bodem.

Ondertussen is er natuurlijk ook nog deze Maps.
We hebben vrij veel aandacht voor grafische onder-
werpen deze keer, zoals het eerste deel van een twee-
luik van Richard Hirsch over het maken van een drie-
dimensionale kalender met behulp van MetaPost. Van
Willi Egger hebben we een korte kennismaking met
het relatief nieuwe tekenpakket PDF / TikZ, en Siep
Kroonenberg gaat dieper in op het gebruik van externe
figuren in LaTEX.

In het afgelopen voorjaar hebben er twee internatio-
nale conferenties plaatsgevonden waar we een verslag
van hebben opgenomen: van de ConTEXt user meeting
in Epen een artikel van de hand van Mojca Miklavec,
en van de EuroBachoTEX in Polen een verslag door
Michael Guravage. Ik wil Michael overigens nog van
harte bedanken voor het proeflezen en corrigeren van
al ons gebrekkige Engels.

Van Hans Hagen en mijzelf zijn er een paar korte
artikeltjes met nieuws rondom MetaPost en LuaTEX.
En er is een nieuw boek van Hermann Zapf uit, daar
hebben we een review van geschreven. Frans Goddijn
heeft MikTEX geïnstalleerd, wat weer niet zonder slag
of stoot ging, maar als ik goed snap werkt nu alles naar
behoren.

Tot slot nog even terug naar Maps 34. Weten jullie
nog dat we toen een paar fotootjes hebben afgedrukt
van het kersverse dochtertje van Paweł (pagina 77)?
Natuurlijk ging er toen een exemplaar per post naar
Polen, en een paar dagen later kregen we onderstaan-
de foto in de email. Om op te eten, toch?

Veel leesplezier, en tot de volgende keer!

Taco Hoekwater, hoofdredacteur


