
Redactioneel

Johannes Braams
jlbraams@cistron.nl

Voor je ligt het zevenentwingste nummer van demaps. Het
eerste nummer na de EuroTEX conferentie van vorig jaar.
Het eeste nummer ook met een nieuwe redactie. Hoewel,
. . . nieuw? De meest leden van de nieuwe redactie zijn
oude bekenden binnen dentg. Ik stel ze even voor:

Johannes Braams hoofdredacteur. Voor veel mensen
die al wat langer lid zijn geen onbekende persoon, ik heb
ze als penningmeester jarenlang lastig gevallen met accept-
giro’s voor het betalen van hun lidmaatschap.

Piet van Oostrum Ook al bepaald geen onbekende per-
soon in onze vereniging en daarbuiten. Zoals nagenoeg ie-
dereen wel zal weten is Piet onze wandelende vraagbaak
die de meeste vragen die optex-nl@nic.surfnet.nl
doeltreffend weet te beantwoorden.

Karel Wesseling Karel komt van buiten het ‘TEX we-
reldje’ en zal ons team met frisse nieuwe ideeën versterken.

Siep Kroonenberg Siep is alweer geruime tijd lid van
de redactie en is onder andere verantwoordelijk geweest
voor het ontwerp van de vormgeving van demaps.

Taco Hoekwater Ook Taco is al geruime tijd lid van de
redactie, hij is enige tijd hoofdredacteur geweest en kent
dus het klappen van de zweep.

Wij zijn blij dat we weer in staat zijn geweest een nummer
samen te stellen met, naar we hopen, voor iedereen leesbare
en interessante artikelen.

Van de hand van Siep Kroonenberg hebben we drie ar-
tikelen opgenomen met als gezamenlijk thema het ‘in de
lucht houden’ van een TEX omgeving.

Karel Wesseling vertelt in twee artikelen over zijn posi-
tieve ervaringen met ConTEXt. Hij gaat in op het opnemen
van een lijst met literatuur verwijzingen in een ConTEXt
document. In zijn tweede artikel schrijft Karel over zijn
meer dan10 jaar lange ervaring met TEX.

Uit TUGboat 20-3 hebben we twee artikelen mogen
overnemen van Jean-Luc Doumont; één over zijn professi-
onele ervaringen met het gebruik van TEX, de andere over
zijn macro-pakket voor het maken van grafieken.

Voor díe lezers die geïnteresseerd zijn in Desktop Pub-
lishing met LATEX kunnen we het artikel van Ernst van der
Storm over dit onderwerp van harte aanbevelen.

Ook in dezemaps zijn weer bijdragen van Hans Hagen
te vinden. Een groot deel van dezemaps is gewijd aan het
MathML manual. Daarnaast heeft Hans een database ont-
wikkeld waarmee een verzameling van figuren eenvoudig
vanuit ConTEXt ontsloten kan worden.

Het onderwerpeuro wordt door zowel Hans Hagen als
Patrick Grundlach besproken.

Uit de ‘Cahiers Gutenberg’ is een artikel overgenomen
over de praktijk van het werken met Metapost. Het artikel
is uit het frans vertaald met hulp van Karel’s echtgenote,
waarvoor dank!

Last but but not least heeft Piet van Oostrum weer een
selectie gemaakt van bijdragen in hetctan archief.

Colofon
De maps wordt gezet met behelp van een LATEX class file
en een ConTEXt module. De gebruikte fonts zijn Adobe
Times-Roman met Old Style Figures en Frutiger, met een
versmalde Courier voor de ‘verbatim’ omgevingen. Com-
pilatie gebeurt met web2c versie7.3.3.7 onder Linux2.4
en we drukken op90-grams coated papier vanaf eenpdf
bestand dat wordt gemaakt met pdf[e]tex1.00 en dvips ver-
sie5.86, gedestilleerd met Adobe’s Distiller4.05, draaiend
onder Windows NT.
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