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Redactioneel
Vanochtend terwijl ik wakker werd regende het voor
het eerst in twee maanden. En dat werd hoog tijd ook,
want mijn tuinplanten begonnen er uit te zien als de
achterkant van een droogboekettenwinkel met gebrek
aan opslagruimte. Toch is het voorjaar voormij altijd de
beste periode van het jaar: als het weer net weer warm
genoeg is om zonder jas even naar de winkel te rennen,
je overal bloesems ruikt en ziet als je met een witbiertje
's middags nog even in de tuin zit, een moedereend met
een grote verzameling kroost trots langs de parkvijver
paradeert, de honden hun neus zo diep in de struikjes
hebben dat een korte uitlaatsprint net zo lang duurt als
eenmarathon in dewinter, en de eerste Duitse toeristen
met helmpjes op de stoep fietsend je bijna omver rijden
voor je eigen voordeur, dan voel ik de nieuwe energie
op me overspringen.

Dat is maar goed ook, want al die extra energie is
hard nodig. Het voorjaar is een periode van deadline
op deadline. Alles wat in de winter is blijven liggen
moet dan toch nog even af, en daarbij komen dan nog
de traditionele eens-per-jaar activiteiten: voorbereidin-
gen voor BachoTEX en de voorjaarsbijeenkomst van de
NTG, LuaTEX en MetaPost klaarmaken voor de TEXLive
release, en natuurlijk ook de voorjaarsmaps. De Maps
komt zeker niet in de laatste plaats, maar wel in de
laatste tijd (wat de reden is dat wanneer je dit leest, de
NTG bijeenkomst alweer voorbij is).

Dit is de eerste Maps die geproduceerd is bij de
nieuwe printer, en een onverwacht voordeel daarvan
is dat een proefexemplaar al naast me ligt terwijl ik dit
redactioneel in zit te typen. Dat is mooi omdat ik nu al
meteen zeker weet dat de figuren er goed in staan. In
het oude proces had ik die luxe niet: de vorige drukker
leverde geen proef maar een zogenaamde ‚uithouder’.
Die werd dan weliswaar opgestuurd als losse vellen
voordat het inlijmen en snijdenwerd gedaan, maar toch
was de hele Maps dan al wel gedrukt. En vanwege
de tijdsdruk betekende dat dat een foutje soms doel-
bewust niet gecorrigeerd werd. Een niet onbelangrijk
voordeel, want aan de hand van de proef heb ik eerder
vanochtend nog op anderhalf dozijn pagina's correcties
doorgevoerd.

De achterzijde van deze pagina heeft traditiege-
trouw een aankondiging. Deze keer voor de tug2011-
bijeenkomst, die vanwege de onrust afgelopen tijd niet
in Egypte plaatsvindt, maar in India. Ontbrekend is
een aankondiging voor de vijfde ConTEXt-bijeenkomst,
die dit jaar plaats vindt in Porquerolles, Frankrijk. De

early-bird registratie sloot officieel op 31 mei, maar
voor de lezers van deze Maps kunnen we nog wel een
kleine uitzondering maken, tot een week nadat hij in de
brievenbus is gevallen kun je je nog opgeven voor het
verlaagde tarief. Zet er dan wel even een opmerking
bij zodat we je niet later gaan lastigvallen. Zie http:/
/meeting.contextgarden.net/ voor meer informatie en
het opgaveformulier.

Terug naar de inhoud van de Maps. Twee besprekin-
gen van Engelse vertalingen van boeken van Herbert
Voß deze keer: één behoorlijk lovend, één behoorlijk
negatief. Ik ben nieuwsgierig naar wat er zou gebeuren
als de twee reviewers hun boeken zouden omruilen, dus
misschien komt er in de volgende Maps nog wel een
vervolg.

In deze tijd heeft misschien iedereen wel een
smartphone voor het bijhouden van afspraken, maar
het kan ook tegelijkertijd traditioneler en toch hipper:
met een ‚PocketMod’. Willi legt in een artikel met voor-
beelden uit hoe zijn ConTEXt module daarvoor werkt.

Tagged pdf is zo'n wonderwoord dat de laatste paar
jaar opgang maakt. Waar het goed voor is weet vrijwel
niemand, zelfs Hans niet, maar in ieder geval kun je het
maken met ConTEXt. Ook van de hand van Hans is een
kort stukje over letterspatiëring en ligaturen.

Twee artikelen van Kees vullen samen ongeveer
de helft van deze Maps. Natuurlijk schrijft hij over
PostScript, niet over TEX, maar dat maakt de artikelen
niet minder interessant. Wel langzaam lezen en je niet
laten afleiden door de mooie plaatjes, want er komt
behoorlijk wat (wiskundige) informatie op je af.

Graham Douglas is helemaal weg van LuaTEX, en
presenteert een setje Lua macros om de LaTEX pagina-
layout in te stellen aan de hand van een DTP-specifi-
catie. Daarnaast nog artikelen van mezelf, Luigi Scarso,
en Thomas Schmitz die ook allemaal over LuaTEX gaan,
en met name over hoe je met behulp van externe Lua-
modules ConTEXt-dingen kunt laten doen die met een
traditionelere TEX-engine volstrekt onmogelijk zouden
zijn.

En daarmee zijn zowel de Maps als deze pagina vol.
Rest mij nog te zeggen dat de deadline voor de volgende
Maps 1 oktober 2011 is. Tot die tijd:

Veel leesplezier toegewenst,

Taco Hoekwater


