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Redactioneel

Dit is het laatste redactioneel van mijn hand. Het werken aan de Maps is al een
tijd niet meer te combineren met mijn andere bezigheden, met als gevolg dat de
deadlines nu al een paar issues lang niet gehaald worden. Sommige artikelen in deze
Maps lagen zelfs al meer dan twee jaar op de plank, waarvoor mijn nederige excuses.

Hoog tijd om de stok door te geven aan iemand anders. Met ingang van de vol-
gende reguliere Maps is er een nieuwe hoofdredacteur, Michael Guravage. Hoewel ik
wel ‚in de buurt’ zal blijven voor de technische kanten van de productie, zal Michael
alle redactionele activiteiten gaan coördineren. Ik heb er het volste vertrouwen in
dat volgende Maps-en onder zijn leiding goed gevuld en vooral beter op tijd zullen
verschijnen.

De Maps die nu voor u ligt is flink gevarieerd. Zoals de laatste tijd gebruikelijk is
zijn er weer artikelen van Kees van der Laan over PostScript; zijn er artikelen over
nieuwe modules voor ConTEXt van zowel Hans Hagen als Hans van der Meer; is er
aandacht voor de ConTEXt wiki (door Sietse Brouwer); een boek review van Koen
Wybo; C.M. Fortuin legt uit hoe een kegelsnede benaderd moet worden; en er is een
kleine MetaPost bijdrage van mijzelf.

We beginnen met een bespiegelend stuk van Hans Hagen over de toekomst van
TEX, enwe eindigenmet een verslag van de vijfde ConTEXt bijeenkomst doorMichael
Guravage. Dat betekent dat het laatste artikel van deze Maps geschreven is door
degene die in de volgende Maps als eerste aan het woord is, en het eerste artikel in
deze Maps is van de persoon die waarschijnlijk als allerlaatste nog aan het woord
gaat zijn in de verre toekomst.

Wat mij betreft is dat een gepast einde van mijn carriere als hoofdredacteur. Rest
mij nog om Michael veel succes toe te wensen bij het voorbereiden van de volgende
Maps-en, en voor u als lezer:
veel leesplezier toegewenst!
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