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Working Group 1: Education

Addendum ‘Publiceren met LATEX’

Kees van der Laan

December 1991

1 Inleiding
De recensie van het boek ‘Publiceren met LATEX’ (CWI
syllabus 19, 196 pp) in de Mededelingen van het Wis-
kundig Genootschap van Februari 91 is wat oppervlak-
kig. Het lijkt mij nuttig enige additionele kanttekenin-
gen te plaatsen, te meer daar de syllabus geruime tijd
geleden gemaakt is en bij cursussen gebruikt wordt. Ik
ben van mening dat docenten en cursisten met deze op-
merkingen hun voordeel kunnen doen. Het bijwerken
van de syllabus is beduidend meer werk dan het geven
van aanvullende opmerkingen. Of er ooit een bijge-
werkte syllabus zal verschijnen is van vele factoren af-
hankelijk. Het wordt relevant als LATEX 31 verschenen
is. Ondanks dat lxiii upwards compatible gedacht is,
denk ik dat het bijwerken van de syllabus dan opportuun
zal zijn, tenzij er andere introducties beschikbaar zijn.
Op het ogenblik is dit niet het geval in het Nederlands.
De introducties in andere talen die ik ken hebben allen
een ander uitgangspunt: het introduceren van LATEX.
Een Nederlandse introductie is relevant m.b.t. de Eu-
ropese conventies van pagina formaat en opmaak, de
afbreekpatronen, en de reserved words. Zie de rappor-
tages van de NTG werkgroep Neerlandica hierover, o.a.
in MAPS 90.2. en Braams (1991).

Het uitgangspunt van de ‘Publiceren met LATEX’ sylla-
bus: LATEX voor het maken van publicaties gebruiken—
as is—is prima en daar sta ik nog steeds helemaal
achter.2

2 Begrippen
In het begrippen hoofdstuk zou aandacht besteed moe-
ten worden aan SGML.3 Daarnaast moet ingegaan wor-

den op zaken zoals genoemd in Southall (1984).

3 Eenvoudig LATEX
Uitgegaan had moeten worden van hoe-het-behoort, los
van de te gebruiken techniek. Bijvoorbeeld van Tree-
bus (1988), of internationaler The Chicago Manual of
Style.

Het voorbeeld in paragraaf 2.6.1 is niet correct: \bf
opdrachten zijn weggevallen.

Bij de paragraaf over invoertekens, 2.3, had aangege-
ven moeten worden hoe de backslash zelf gezet kan
worden in de tekst en in voetnoten e.d. In het algemeen
moet aangegeven worden hoe in titels, voetnoten e.d.
verbatim tekst opgenomen kan worden.

Het gebruik van \section*{...} versus het glo-
bale aanduiden van het onderdrukken van nummering
via \setcounter... moet besproken worden.

Naast de LATEX standaard stijlen zijn er nu diverse
andere stijlen beschikbaar, o.a. de Nederlandse stij-
len, en internationaler AMS-LATEX, en TUGboat’s
LTUGboat.sty.4

Ingegaan had kunnen worden op de basis structuren van
paragrafen zoals behandeld door Wittbecker (1988).5

Ook zou een verwijzing gegeven kunnen worden over
het creëren van endnotes.6

1Zoals bekend werken Frank Mittelbach, Rainer Schöpf, Chris Rowley, Johannes Braams en anderen aan een nieuwe versie
van LATEX, het zogenaamde LATEX 3 project—voor intimi lxiii—opgestart in Stanford89. Optimistische schattingen noemen
1993 als het jaar waarin LATEX 3 opgeleverd wordt.

2Een tipje van de sluier. Momenteel werk ik aan: Publishing with TEX, volgens dezelfde opzet, en nog wat meer.
3Zie o.a Van Herwijnen’s Practical SGML, 1990. Voor de relatie SGML-TEX is van der Laan (1990b) relevant. Voor de

situatie bij een uitgever—Elsevier Science Publishers—zie Poppelier (1990).
4Als men aan een boek werkt is het raadzaam zo snel mogelijk afspraken te maken met de uitgever over de invoer en opmaak

van de kopij.
5Voor speciale paragraafstructuren zie bijvoorbeeld Eijkhout (1990a), en ermee gerelateerd Eijkhout (1990b,c).
6Basismateriaal daarvoor vormt Durst (1990) en Salomon (1990 m.n. p. 591). Maar dat is misschien niet realistisch gezien

de moeilijkheidsgraad van deze tutorials. Bovendien gaat dit beduidend verder dan—as is—gebruiken, en is kennis van plain
TEX nodig.
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Aangegeven had moeten worden hoe in een enume-
rate omgeving de items alfabetisch genummerd kunnen
worden.

Het aanduiden dat publicaties over ‘spelletjes’ met
LATEX geformatterd kunnen worden, kan nu beduidend
beter dan het opnemen van een voorbeeld uit de bridge
typografie. Verwijzingen naar publicaties (en macros)
over Bridge (van der Laan, 1989 en 1990a), Cross words
(Brian Hamilton Kelly, 1990; van der Laan, 1992; Go
(Kołodziejska, 1991), en schaken (o.a. Tutelaers, 1991)
zouden opgenomen kunnen worden.

Aan taal-specifieke eigenschappen moet aandacht be-
steed worden, m.n. aan de Babel-optie, Braams (1991),
voor het verkrijgen van ‘reserved words’ in de eigen
taal, zoals hoofdstuk, literatuur e.d. Ook voor andere
specifieke Nederlandstalige aspecten, zoals de invoer
van woorden met een trema, het zetten van aanhalings-
tekens openen, en het gebruik van de ij-ligatuur, is Ba-
bel relevant. Daarnaast zou op meertalige documenten
ingegaan kunnen worden, en verwezen kunnen worden
naar Ferguson’s werk, m.n. naar INRS-TEX, en zijn
multilingual reporten, o.a. in TUGboat. Ook kan het
geen kwaad te noemen dat niet-Westerse schriftsoorten
een heel eigen problematiek kennen.

In verband met tekstverwerkers zou conversie program-
matuur genoemd kunnen worden, onder vermelding dat
de huidige stand van zaken nog veel te wensen overlaat,
zie van der Laan & Luyten (1988). Overwogen moet
worden dat kopij opgemaakt met een word processor
veelal eenvoudiger geTEXed kan worden uitgaande van
de ASCII uitvoer van de word processor.

Het invoeren van kopij via Beebe’s LATEX intelligente
EMACS editor, of via Williams & Hall (1990) intel-
ligente EDT, moeten genoemd worden. Ook kan ver-
wezen worden naar de publicaties over Wordperfect
als editor voor (La)TEX, zie Hoover (1989), Modest
(1989). Daarnaast is er zoiets als La-check, dat de in-
voer checkt op incorrectheid, m.n. of er geen gekromde
haakjes ontbreken (in Beebe’s editor wordt dit voorko-
men omdat de editor de omgeving al voortypt, en er
binnen de omgeving slechts ingetypt hoeft te worden).

4 Wiskundige formules
Dit hoofdstuk moet grondig gereviseerd worden. Het
bevat wiskundige onjuistheden. Er moet uitgegaan wor-
den van hoe wiskunde gezet behoort te worden, onaf-
hankelijk van de formatting taal. Swanson (1986), is
daarvoor een goede bron.

Verder moet op zijn minst verwezen worden naar AMS-
LATEX voor stijlen en extra fonts.

Voor de revisie kan geput worden uit mijn Math
into BLUes (1991) en in het algemeen uit Mittelbach
(1989b).

De uitwerkingen van de opgaven moeten beter. De
dubbele punt, als relationeel symbool, moet anders in-

gevoerd worden dan de dubbele punt als leesteken. In
het algemeen heeft dit te maken met formula classes.
Dit hele begrip ontbreekt, helaas.

De afsluitende punt in de uitwerking van opgave 9 is
foutief geplaatst, zie TEXbook, 18.1 Punctuation. De
uitwerking van het commutator diagram is misplaatst en
bovendien niet correct (het zetten van pijlen van onge-
lijke lengte had ook mooi geı̈llustreerd kunnen worden).
Voor commutator diagrammen kan het best verwezen
worden naar Spivak’s LaMSTEX. Het is in plain TEX
maar mogelijk te gebruiken binnen LATEX. Borceux
(1990) gebruikt LATEX’s picture omgeving en is voor
LATEX gebruikers misschien het meest relevant.

5 Tabellen
Ingegaan had moeten worden op ‘landscape’ vs. ‘por-
tret’ afdrukken, ook al kan dit veelal via een driver optie
gerealiseerd worden. Ook had conform de inleiding in-
gegaan moeten worden op tabellen die zich uitstrekken
over meerdere paginas, m.n. Jurriens’ supertabular.sty
had genoemd moeten worden. Het werk van Cowan,
waarbij de template automatisch bepaald wordt uit de
tabel inhoud, moet genoemd worden. Het vermelden
van Khanh Ha’s Easy table voor het maken van fraaie
en complexe tabelkoppen via eenvoudige opdrachten
kan geen kwaad (dat Mittelbach de tabular omgeving
implementatie heeft verbeterd kan achter de schermen
blijven).

In paragraaf 4.3 e.v. moet de uitlijning op de decimale
punt fraaier, o.a. het onderdrukken van de decimale
punt wanneer deze niet nodig is.

Een omlijnde tabel kan beter en universeler verkregen
worden via een \framebox om een tabel (ook het
LATEX manual zet gebruikers hieromtrent op het ver-
keerde been).

In de uitwerkingen van de opgaven hadden teksten in
de kop van de tabel verticaal gecentreerd kunnen wor-
den. Bij opgave 2 is het hinderlijk dat een essentieel
2-koloms tabel als een 4-koloms tabel gebracht wordt.

In het ‘invulformulier’ had gebruik gemaakt moeten
worden van ‘leaders’ en/of van betere (verticale) wit-
ruimten.

Bij de tabel uit het spoorboekje had het verschijnsel
van voetnoten bij een tabel en het gebruik van speciale
tekens toegelicht kunnen worden.

6 Illustraties
In het hoofdstuk over illustraties is Figuur 5.1 nodeloos
ingewikkeld.

Het hoofdstuk heeft als ruggegraat LATEX’s beperking
dat slechts lijnen onder een beperkt aantal richtingen
gezet kunnen worden. Jammer. De bezier.sty optie had
genoemd kunnen worden waarmee zelfs taartdiagram-
men gemaakt kunnen worden. Bezier.sty vraagt veel
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geheugen maar dat is niet erg omdat figuren apart gezet
kunnen worden, en er open ruimtes in de tekst gereser-
veerd kunnen worden. Spivak heeft extra ‘line-fonts’
vrij beschikbaar bij zijn LaMSTEX, dat onafhankelijk
ervan te gebruiken is. Hiermee zijn dus lijnen onder
meerdere richtingen te verkrijgen. Voor ad hoc schuine
lijntjes zou ook gebruik gemaakt kunnen worden van
Hendrickson (1985).

Ingegaan had moeten worden op het maken van een
grafiek uitgaande van een file van gegevens, zie Jur-
riens’ ‘From observation to publication’. Hij gebruikt
PiCTEX.

In het algemeen moet ingegaan worden op het ‘elec-
tronisch plakken’ van documentdelen via encapsulated
Postscript, zie Anita Hoover’s compilatie van de hui-
dige werkwijzen hieromtrent in de proceedings van
TUG91 (of MAPS 91.2).

Verwijzingen naar de literatuur i.v.m. chemische for-
mules (o.a. Haas & O’Kane; 1989)7, staafdiagram-
men (o.a. Nagy (1989) en Schöpf (1990)), taartdia-
grammen, bomen (Eppstein (1985), Brüggeman-Klein
(1989)) c.q. grafen zou het geheel danig completeren.
De mogelijkheden van gnu-plot, met de muis de teke-
ning maken op het scherm, en gnu-plot levert de LATEX
opdrachten, maakt het invoeren gemakkelijker (ik heb
er geen ervaring mee en weet niet hoe geschikt het is
t.a.v. wijzigingen c.q. parameters).

7 Fonts
In het hoofdstuk over fonts had gebruikt gemaakt kun-
nen worden van Southall (1985), i.v.m. de te gebruiken
terminologie.

MET A F O N T op zich moet genoemd worden, bijvoor-
beeld i.v.m. de eenvoudige mogelijkheid om schrift om
te keren. De creatie van een nieuw font gaat veel te ver,
maar op zich is het vermelden van het werk van Velthuis
een goede zaak. Ook zou ingegaan kunnen worden op
schaak fonts en het go font (zie MAPS 90.2).

Het meest indrukwekkende is het vermelden van het
zetten van muziek, hetzij via de Poolse school (MET A -
F O N T nodig) hetzij via Taupin’s werk, MAPS 92.1,
waarbij ook speciale symbolen viaMET A F O N T gecre-
eerd zijn.

Verwijzing naar bronnen voor andere fonts is op zijn
plaats, o.a. naar Quin (1990).

Bovendien zou nu ingegaan moeten worden op het han-
teren van encapsulated Postscript.

Aparte vermelding is nodig van virtuele fonts, m.n. het
nut ervan bij het plaatsen van ‘ongewone’ accenten,

zoals bijvoorbeeld in het Tsjechisch.8 Font families
en het font selection schema hadden behandeld moeten
worden (Mittelbach & Schöpf; 1990).

Het gebruik van Sowa’s BM2fonts voor het converte-
ren van bitmap Logo’s is het noemen waard en zou
mooi geı̈llustreerd kunnen worden aan de hand van het
RUG-wapen.9

Ook zou verwezen kunnen worden naar Hoenig’s werk
over het zetten van tekst langs gekromde lijnen via in-
teractie met MET A F O N T .10

8 Van hoofdstukken naar rapport
Er kan nu mooi aangesloten worden bij Smedinga’s er-
varing: Hoe met LATEX een boek gemaakt kan worden,
1991 (MAPS 91.2).

Het voorbeeld met het maatlatje vind ik misleidend,ook
al is het uit het LATEX manual overgenomen, p. 197,
figure c.6. Er wordt verborgen gehouden dat LATEX
counters met de waarde 0 niet afdrukt!

Het begrip \changebars en hoe deze te realiseren,
eventueel via een verwijzing, zou op zijn plaats geweest
zijn.11

Hoe men ongenummerde items in een toc-file (table-of-
contents) kan opnemen had genoemd moeten worden.
Ook had het toegepast moeten worden bij de productie
van het boekje zelf: het is hinderlijk dat ‘Literatuur’
met paginanummer ontbreekt in de inhoudsopgave, te
meer daar de literatuurlijst zich niet aan het eind be-
vindt. Iets minder hinderlijk is het ontbreken van de
verwijzing naar ‘Inleiding’ in de inhoudsopgave.

Het maken van een index is stiefmoederlijk bedeeld en
behoeft aandacht.

9 Nog wat te wensen?
Informatie over NTG (Nederlandstalige TEX Gebrui-
kersgroep) en TUG (de internationale TEX Users
Group), moet opgenomen worden. In ieder geval moet
dit niet verborgen worden in een voorbeeld over een
brief (de uitnodiging voor de oprichtingsbijeenkomst
van de NTG) c.q. in een voorbeeld over meerkoloms-
uitvoer met namen van de Board of Directors van TUG.

In het algemeen moet er meer aandacht besteed worden
aan de verschillende mogelijkheden van het ‘vloeien ’
van tekst om figuren (Kneser, 1990; en in Salomon’s
tutorials). De eerste letter van een hoofdstuk als minia-
tuur is een voorbeeld daarvan (via de zogenaamde drop
macro).

Aan het maken van informatica publicaties m.n. het
zetten van programma teksten zou aandacht besteed

7Zie ook het verslag van het KNCV symposium ‘Molecuul Muis Manuscript’ in MAPS 92.1.
8Zie Zlatuska (1991).
9Zie Sowa (1991).

10Zie Hoenig (1991).
11Zie eventueel Salomon’s eerder genoemde tutorials.
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moeten worden (Van Oostrum, 1991).

Ook is een appendix met Hoenig’s TEX for new users,
op zijn plaats omdat het een overzicht geeft van het
gehele TEX gebeuren. In dat kader kan ook preventief
ingegaan worden op de ‘frequently asked questions.’

Voor systeembeheerders is Schrod’s overzicht van de
componenten mogelijk nuttig. Dit geldt idem dito
voor Mulders’ TEX structuurschemas. Het noemen van
Cheswick’s index kan geen kwaad ook al is de creatie
van reeds bestaande LATEX opdrachten beschermd.

Natuurlijk moet ook de literatuurlijst bijgewerkt wor-
den. Ook moeten andere introducties tot LATEX ge-
noemd worden zoals
� Urban, M (1986): An introduction to LATEX,
� Bürger, D (1990): LATEX for scientists and engi-

neers. MC Graw-Hill,
� Kopka, H (1989): LATEX, Eine Einführung.

Addison-Wesley.

Voor een lijst van LATEX boeken zie de resource guide
van TUG of raadpleeg TUGlib. Voor degenen die zelf
stylen ontwikkelen is het goed van het bestaan te weten
van de doc- en autodoc-styles van Mittelbach
en Hamilton Kelly. Overigens zijn de mogelijkheden
van Vector-TEX indrukwekkend.

10 Conclusie
Het boekje is goedkoop en bevat uitgewerkte voorbeel-
den. De meeste van de bovengenoemde aspecten be-
treffen nieuwere ontwikkelingen, vandaar Addenda. Te
overwegen is het boekje te reviseren voor de huidige
doelgroep. Voor de geavanceerden zou er een ander
boekje moeten verschijnen over geavanceerd gebruik
en style ontwikkeling. De Nederlandstalige markt is
daarvoor te klein, en het zou het beste in het Engels
kunnen. Hopelijk gebeurt dat als zij-effect van het lxiii
project.
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