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MAPS Nieuwe Stijl
De eerste echte ‘MAPS Nieuwe Stijl’ is uit. Nieuw aan
die stijl is echter niet de vormgeving of stijl, maar juist de
inhoud. Van oorsprong betekende MAPS ‘Minutes & Ap-
pendices’, maar die zijn nu losgekoppeld. De pure NTG-
zaken (de ‘Minutes’) worden nu alleen nog aan NTG-leden
toegestuurd, terwijl de artikelen (de ‘Appendices’) netjes
bij elkaar in de MAPS worden gepubliceerd.

‘MAPS’ is daarmee niet langer een acroniem, maar een
naam. En niet zo maar een naam, maar een naam met een
reputatie. Sinds het ontstaan van de NTG is er hard aan ge-
werkt om de NTG-leden twee keer per jaar te tracteren op
een verzameling van interessante artikelen over van alles
wat met TEX te maken heeft. Hoogtepunten daarin zijn on-
getwijfeld de proceedings van de EuroTEX conferentie in
Arnhem (1995), verschillende ‘MAPS specials’, en niet te
vergeten het jubileumnummer dat vorig jaar is uitgegeven.

Daar mogen we best trots op zijn, en ik hoop dat we dit
niveau nog lang vol kunnen houden. Uiteraard gaat daar
veel tijd en energie in zitten. Daarom is het van levensbe-
lang voor de NTG dat de leden zich actief inzetten om de
MAPS met interessante artikelen te vullen. Dat kan door
zelf te schrijven over ervaringen, of door de redactie at-
tent te maken op belangwekkende gebeurtenissen, goede
artikelen die elders zijn gepubliceerd, of door zelf redac-
tiewerk te gaan doen. Alle hulp is welkom.

TEX Live 4
Versie4 van de befaamde ‘TEX Live’ cdrom komt er aan.
Deze cdrom bevat de nieuwste versie van Web2c (7.3) voor
een keur aan operating systems, waaronder Unix (Linux,
HP, DEC, IBM, SGI, SUN), Amiga en MS-Windows. Het
lijkt erop dat de TEX wereld langzamerhand naar ´eén sys-
teem toegroeit dat overal werkt, namelijk Web2c. Dat is
een goede zaak omdat op die manier een hoop onderhoud
centraal kan plaatsvinden, en het wiel niet telkens opnieuw
hoeft te worden uitgevonden. Voor gebruikers betekent het
dat ze betere support zullen krijgen. Ook aardig om te we-
ten is dat Web2c 7.3 een nieuwe mogelijkheid biedt om
de input encodingvan bestanden te respecteren. Hoe dat
precies werkt zal ik hier niet uitleggen, maar het zal duide-

lijk zijn dat dit erg prettig is voor wie schrijft in bv. oost-
Europese of niet-westerse talen. Verder is vermeldenswaar-
dig datε-TEX en PDFTEX nu geı̈ntegreerd zijn. E´en execu-
table diealleskan: dat opent perspectieven!

Minstens zo belangrijk is de TDS (TEX Directory Struc-
ture) die met TEX Live wordt meegeleverd. Die boom kan
zonder meer als referentie worden beschouwd. Een com-
pletere boom vind je nergens.

Kortom, we zien hier een ontwikkeling in de richting
van een meer uniforme TEX-configuratie die voor (bijna)
de hele wereld bruikbaar is.

4TEX 5
Van 4TEX, een van de meest gebruikte systemen onder
MS-DOS en MS-Windows, is inmiddels een gloednieuwe
Windows-versie uitgekomen. De nieuwe versie heeft een
geheel gemoderniseerde interface met de bekende Win-
dows ‘look & feel’. Bovendien zitten er snufjes in die nog
nooit eerder vertoond zijn. Uiteraard is de motor van de
nieuwe4TEX ook Web2c, zodat die moeiteloos kan samen-
werken met TEX Live 4. Ook de documentatie van4TEX is
geheel vernieuwd, en completer dan ooit. Aangezien de
documentatie een uitgebreide beschrijving bevat van alle
Web2c programma’s, is die zelfs voor Unix-gebruikers en
andere Windows-haters interessant.

Conferenties
Ook dit jaar kunnen we twee grote TEX conferenties ver-
wachten. De TUG-conferentie vindt dit jaar plaats in Van-
couver, Canada, van15 tot en met19 augustus. Het thema
is: ‘TEX Online: Untangling the Web and TEX’. Op de
WWW-paginahttp://www.tug.org/tug99/ is meer te
lezen over de conferentie.

De EuroTEX-conferentie vindt dit jaar plaats in Heidel-
berg, Duitsland, van20 tot en met23 september. Het thema
is daar: ‘Publizieren von Dokumenten’. Zie de WWW-
paginahttp://www.dante.de/eurotex99/ voor meer in-
formatie.

Gebruikersgroepen
Dit keer zijn er twee nieuwe gebruikersgroepen te verwel-
komen. TUG-Philippines (Filippijnen) en HunTEX (Hon-
garije). We wensen hun veel succes!
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