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Redactioneel

Wat later en wat dunner dan de bedoeling was, ligt er nu toch weer een nieuwe MAPS.
Natuurlijk beginnen we weer met de min of meer vaste onderdelen zoals de agenda,

het overzicht van de mailing lijsten en de sectie ‘Gezeefd van tex-nl’. In de herkansing
en vanaf nu een blijvertje is de lijst met andere TEX Gebruikersgroepen.

De MAPSop CD-ROM zou uitgegeven moeten zijn tegen de tijd dat jullie dit lezen. De
interface van de CD is zelf ook een TEX bestand, gemaakt door Hans Hagen met ConTEXt
uit onze XML database; een verslag hierover kunnen jullie in deze MAPS lezen.

Verder hebben we in deze MAPS: iets over DTP met TEX (er kan dus toch wel wat);
literate programming van logo’s (let eens op de conclusie van dat artikel); een aantal
artikelen over tools in en om TEX (reguliere expressies, Ghostscript, het gebruik van
ASCII editors); iets over fonts (wiskundige fonts en het gebuik van de PTT coderingen);
natuurlijk weeréén en ander over ConTEXt; de nieuwe4TEX; een verslag van de TUG
meeting in Vancouver.

Toen dit nummer geproduceerd moest worden kwamen daar ‘ineens totaal onverwacht’
allerlei andere dringende zaken zoals conferentie-bezoek tussen. Een tweemans redactie
bleek toen wel een erg smalle basis. Maar ineens kwam een heel stel mensen meehelpen.
Dankzij al die hulp konden we ook een proeflees-ronde inlassen. We hopen dat jullie dat
afzien aan de kwaliteit.

Zo hebben we nu een functionele redactie van meer dan een half dozijn mensen. In on-
ze nieuwe samenstelling wordt er aktief naar artikelen gezocht en worden auteurs aan ons
herinnerd door Sven Bovin en Maarten Gelderman. Er wordt proefgelezen door Michael
Guravage en Roland Kwee. Het zetwerk en het aanmaken van het print PDF bestand
wordt gedaan door ons beiden. Tevens wordt er (zoals in TEX kringen gebruikelijk) een
hoop werk verzet door de auteurs zelf, waarvoor ook deze keer weer hulde.

Dat deze MAPS wat dunnetjes is uitgevallen is jammer. Maar gelukkig, ook op het ge-
bied van het verwerven van artikelen hebben we ondersteunende mensen erbij gekregen.
Die extra pagina’s houden jullie gewoon te goed voor MAPS 24.

Colofon
De MAPS wordt gezet met gebruikmaking van een LATEX class file en een ConTEXt mo-
dule.

De gebruikte fonts zijn Adobe Times-Roman+Old Style Figures en Frutiger, met een
versmalde Courier voor de ‘verbatim’ omgevingen. Wiskundige formules worden gezet
met de MathTime fonts van Y&Y.

Compilatie gebeurt met web2c versie7.2 onder Linux, en we drukken van eenPDFbe-
stand dat wordt gemaakt met pdftex0.14c en dvips versie5.84 (gedistilleerd met Adobe’s
Distiller 3.02), op90-grams coated papier.

Het versturen gebeurt deels met dePTT partijpost, deels door de internationale bezor-
ging van Kluwer Academic Publishers, deels door locale gebruikers en gebruikersgroe-
pen (waarvoor onze hartelijke dank).


