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Redactioneel
Voor u ligt het 34e nummer van de Maps; veel nieuwe
ontwikkelingen deze keer, en veel verrassingen:

2 Taco Hoekwater (Nog een laatste dingetje …): Hebt u
een Mac? Kom dan in actie! Want zonder u wordt uw
TEX daarop niet meer ververst, omdat Gerben Wierda
nu wel eens iets anders wil gaan doen.

2 Hans Hagen (What tools do ConTEXt users have?):
ConTEXt is zo langzamerhand omringd door vele Perl-,
Ruby- en andere tools. Voor het automatisch laten lo-
pen van ConTEXt-runs, voor het zoeken van files, voor
het installeren van fonts, en nog veel meer. Ook voor
niet-ConTEXt-gebruikers zitten daar interessante tools
bij, dus haak niet meteen af als u het woord ConTEXt
tegenkomt.

2 Taco en Hans (International User Meeting 2006): De
eerste internationale ConTEXt-meeting komt eraan. De
plaats van handeling is Epen. Ik wist zelf niet waar dat
ligt, het kaartje is ook niet erg gedetailleerd, maar het
blijkt een een steenworp afstand van het drielanden-
punt te liggen. De koeienletters waarin de titel van dit
verhaal is gezet komen verderop in deze Maps nog aan
bod.

2 Hans Hagen (MKII – MKIV): De cryptische titel blijkt
te verwijzen naar ConTEXt-versienummers, en vertelt
ons dat ConTEXt van Mark II naar Mark IV gaat. Dat
suggereert dat Hans niet kan tellen, maar lees het eerst
maar en steek veel op over de nieuwste ontwikkelingen
in TEX in het algemeen en in ConTEXt in het bijzonder.

2 Aditya Mahajan (Display Math in ConTEXt): LaTEX-
ers onder de wiskundigen zijn erg gelukkig met het
amstex package, maar ze kunnen niet langer een lange
neus trekken naar ConTEXt-ers, want hier wordt be-
schreven hoe dezelfde faciliteiten onder ConTEXt be-
schikbaar zijn gekomen.

2 Taco Hoekwater (Metapost Developments): Er is een
nieuwe release van MetaPost uitgekomen. Taco vertelt
over de stormachtige ontwikkelingen.

2 Jerzy Ludwichowski (Invitation to EuroTEX2007):
Een vreemde eend in de bijt, voor een keer: geen ar-
tikel, maar een uitnodiging om naar EuroTEX2007 in
Bachotek, Polen te komen. Alle hiervoor genoemde
en hierna nog te noemen nieuwe ontwikkeling komen
daar aan de orde.

2 Bogusław Jackowski (Appendix G illuminated) geeft,
voor de Plain-ers onder ons, een heldere uitleg over

Appendix G: Generating Boxes from Formulas van het
TEXbook.

2 Hans Hagen, Jerzy Ludwichowski, Volker Schaa
(The New Font Project: TEX Gyre) Nieuwe ontwikkelin-
gen: steeds meer vrije fonts komen ons ter beschik-
king.

2 Taco Hoekwater, Hans Hagen (The making of a (TEX)
font) beschrijven hoe de al eerder genoemde koeienlet-
ters tot stand kwamen; erg leerzaam voor wie zelf eens
met fonts aan de gang wil.

2 Paul Lemmens (Proefschrift in LaTeX) zet uiteen hoe
zijn proefschrift een queeste was, niet alleen op weten-
schappelijk, maar ook op TEX-gebied.

2 Hans van der Meer (Random bit generator in TEX):
Weer eens heel iets anders: scripting in TEX!

2 Paweł Jackowski (Enjoy TEX pearls diving!): Nee,
met Perl heeft het niet te maken, maar pareltjes zijn
het wel: veel handige en leerzame TEX-macro’s.

2 Siep Kroonenberg (Epspdf) vertelt over haar Ruby-
trukendoos waarmee velerlei conversies tussen PDF en
PostScript kunnen worden gerealiseerd, zowel heen
als terug.

2 Frans Goddijn (David Walden interview) onder-
vraagt een bekende ondervrager in TEX-land.

2 Wybo Dekker (The isodoc class) beschrijft een class
die voortbouwt op de NTG brief class. Via een
key=value mechanisme is die gemakkelijker in het ge-
bruik en uitbreidbaar voor andere documenttypen dan
de nu al beschikbare brieven en facturen.

2 Geert C.H.M. Verhaag (Creating a Dust-cover in
ConTEXt) beschrijft hoe hij in LaTEX een sierlijk boe-
komslag ontwierp.

2 Taco Hoekwater (TUG 2006 Report) geeft verslag
van de TUG-conferentie in Marrakesh.

De redactie wenst u weer veel inspiratie en veel lees-
plezier.

PS. Dante 2007 is gepland voor 7-9 maart 2007 in
Münster/Westfalen. De Dante voorjaarsbijeenkomsten
hebben vaak een wat internationaal karakter. Omdat
de bijeenkomst dit keer niet ver van onze grens plaats-
vindt is hij wellicht ook voor NTG leden interessant.
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