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Redactioneel

Soms ligt er meer dan genoeg kopij, maar vaker is
het kantje boord of er genoeg is om zelfs maar een
vloeipapier--dunne Maps mee te vullen. Dat laatste was
deze keer het geval.

Als hoofdredakteur moet ik toegeven dat dat gro-
tendeels mijn eigen schuld was. Artikelen komen niet
uit zichzelf de redaktie mailbox binnen waaien, en ik
had het porren van auteurs de afgelopen tijd wat laten
versloffen. Dat er toch een redelijk gevulde Maps voor
u ligt mag dan ook wel een klein wondertje heten.

Op 1 oktober, toen de productiefase ofcieel begon,
was er welgeteld één artikel aangeleverd, en het leek
er niet naar dat er meer zou komen. Dat artikel was
‘CD and DVD Covers in ConTEXt’ door Hans van der
Meer. Een heel leuk artikel, maar met zeven pagina's
vul je geen tijdschrift. En dat moest toch echt, want het
was de bedoeling om Maps en TEX Live 2008 samen te
verzenden.

Op zo'n moment slaat de paniek snel toe, en het is
dan logisch om te kijken naar de enige oplossing die
zowel snel als veilig is: het herdrukken van artikelen
uit andere tijdschriften. Op die manier kwamen we aan
twee artikelen die tevens aansloten bij presentaties op
de afgelopen TUG bijeenkomst in Cork.

De eerste, ‘Putting the Cork back in the bottle’ door
Mojca Miklavec & Arthur Reutenauer gaat over wat
er zoal gedaan moet worden worden om de Unicode
ondersteuning in programma's zoals X ETEX en luaTEX
te verbeteren.

Het tweede artikel uit de Cork proceedings is
‘TEXworks: lowering the barrier to entry’ door Jonat-
han Kew. Ten tijde van de conferentie was TEXworks
nog grotendeels vapourware. Het artikel is daarom
nogal kort en erg voorzichtig; sindsdien is de ontwik-
keling van TEXworks al een heel eind verder.

Met die twee artikelen was die bron van artikelen
opgedroogd. Een poging om wat van de sprekers van
de afgelopen ConTEXt bijeenkomst in Bohinj te strikken
voor een artikel leidde tot niets. De redder in de nood
was natuurlijk Hans Hagen (die altijd wel iets heeft
liggen dat afdrukbaar is). ‘Dealing with xml in ConTEXt
MkIV’ is een voorlopige versie van een ConTEXt manu-
al, maar interessant en kort genoeg voor plaatsing in
de Maps.

Maar uiteindelijk was het de NTG najaarsbijeen-
komst op 18 oktober jongstleden die de redding

bracht: elke lezing op de bijeenkomst was goed voor
een minstens één artikel. Ikzelf presenteerde en de-
monstreerde TEXworks, daarbij hoort uiteraard het
artikel van Jonathan Kew dat ik hierboven al meldde.

Verder is daar een artikel dat aansluit bij Hans
Hagen's mini-workshop over het gebruik van Lua in
TEX documenten: ‘The TEX-Lua mix’, een artikel vol met
praktische voorbeelden.

Van de hand van Willi Egger zijn er zelfs twee
artikelen: ‘Printing labels with ConTEXt’ en ‘Printing
envelopes with ConTEXt.’

Mijn tweede praatje was wel een ‘eigen’ productie,
goed voor ‘PDF genereren voor e-readers.’

Siep's presentatie is dan de enige die nog ontbreekt.
En hoewel Siep geen tijd had om een origineel artikel
te schrijven, wees ze mij wel op Norbert Preining's
‘TEX Live 2008 and the TEX Live Manager.’

Daarmee schoot het al aardig op met deze Maps,
maar het werd nog wat meer. Ondertussen bleek Hans
Hagen's presentatie op de conferentie in Cork namelijk
te scherp op de snede te zijn voor het productieproces
van de TUGboat. Karl Berry vroeg ons of dat artikel in
de Maps zou verschijnen, en hoewel we dat oorspron-
kelijk niet van plan waren, was dat een uitstekende
hint.

Het leverde zelfs nog twee extra artikelen op. Het
hoofd--artikel dat overeenkomt met de presentatie op
de TUG conferentie is ‘How to Convince Don and
Hermann to use LuaTEX.’ Maar de vormgeving van die
presentatie was zelf ook interessant genoeg voor een
eigen, kleurrijk, artikeltje: ‘The Punk Module.’ En over
de conversie van het font van Metafont naar MetaPost
bleek ook wel wat te vertellen: ‘Punk from Metafont to
MetaPost.’

En daarmee zijn er nog maar drie pagina's over
die ik nog niet genoemd heb, alle drie door onder-
getekende en alledrie aangemaakt op het allerlaatste
moment. Deze ‘Redactioneel’ natuurlijk, en dan nog de
aankondigingen voor de TUG en EuroTEX conferenties
van volgend jaar.

EuroTEX volgend jaar wordt georganiseerd door de
NTG, dus ik hoop velen van jullie te zien in Den Haag.

Veel leesplezier toegewenst,

Taco Hoekwater


