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Van Uw MAPS Editor

Gerard van Nes

Eindelijk er maar weer eens een punt achter gezet. De
MAPS is al weer veel te dik geworden! Uw penning-
meester zit al te mopperen vanwege de zeer hoge papier-
en portokosten. U krijgt weer waar voor uw (contribu-
tie) geld. Zelfs meer! Maar ja we zitten ook nog steeds
in ons (5-jarig) jubileumjaar en dan mag er wel eens
best wat extra TEX materiaal op uw deurmat (bureau)
belanden.

Een grandioos aanbod
Het aanbod van bijdragen was weer overweldigend.
We hebben zelfs een publikatiestop moeten invoeren:
één bijdrage is, in goed overleg met de desbetreffende
auteur, naar de volgende uitgave verschoven. NTG-ers
schijnen toch zeer actieve personen te zijn: als je vraagt
om een kleine bijdrage krijg je een bijdrage van 10–15
bladzijden, en dat zijn geen uitzonderingen! En als U
daarbij weet onder welke omstandigheden sommige bij-
dragen zijn geschreven: Een TEX-UNIX verhaal onder
zware koorts. Een CyrTUG verslag tijdens de ongere-
geldheden in Moskou en een Belgische bijdrage tijdens
een vaart op een onderzeeboot! Doordouwers zijn dat.
Dank aan alle auteurs. Zonder U allen was het niet mo-
gelijk geweest deze MAPS in de huidige dikte te laten
verschijnen.

Het driemanschap
De hoofdschuldige voor deze dikke MAPS is wel onze
nieuwe redactielid Wietse Dol. Liet hij op de vorige
bijeenkomst blijken graag te willen meewerken. Nu zit
hij er volledig in. Heeft de afgelopen weken een onmo-
gelijke taak mogelijk weten te maken. De MAPS zou
zeker in de huidige vorm niet op tijd gereed gekomen
zijn zonder zijn zeer uitgebreide inzet!
De redactie bestaat nu, samen met Jos Winnink, uit
drie personen. Daarnaast heeft de familie Goddijn (U
weet wel, die van het Bulletin Board) en Henk de Haan
het nodige gedaan. En de ‘laatste’ foutjes werden er
natuurlijk weer door Kees van der Laan uitgehaald.

Primeurs in de MAPS
Deze MAPS bestaat weer uit, zowel bijdragen die el-
ders zijn dan wel worden gepubliceerd (dank aan Kees
van der Laan voor het vele ambassadeurswerk) als bij-
dragen van onze eigen leden. Veel educatief- en PC
materiaal deze keer. Terecht. Educatie blijft zeer be-

langrijk Niet alleen voor de ervaren gebruikers!
Deze MAPS bevat ook diverse primeurs. Wat dacht
U van de gloednieuwe 4allTEX introductie? En het
hoofdstuk uit het book ‘A LATEX Companion’ welke op
15 november de Addison-Wesley uitgeverij/drukkerij
verlaat1 en ongetwijfeld een bestseller wordt. Zeer
heet van de naald ook het CyrTUG verslag. Informatie
over de nieuwe LATEX versie. Nieuws over TEX onder
MS-Windows (U ziet het: op de vergadering van afge-
lopen juni komt er een vraag en in de MAPS daarna een
uitgebreide uiteenzetting!).

Alles in LATEX
Om het niet moeilijker te maken dan het al is, werd
deze gehele MAPS via het LATEX format verwerkt2.
Het grootste deel werd gelukkig al reeds als een LATEX
bestand aangeboden, enkele zelfs onder gebruikmaking
van de �-release van maps.sty3 De aangeboden TEX
bestanden werden alle naar LATEX omgezet, waarna het
resultaat een achttal files was die na het (zeer vele) ‘klei-
ne’ correctiewerk, uiteindelijk naar een 600dpi printer
werd gestuurd.

Een uitstekende hulp daarbij bleek de sterk in populari-
teit groeiende TEX shell 4TEX te zijn. Zachtjes naar vo-
ren geschoven door ondermeer redactielid Wietse Dol,
moest ondergetekende uit nood vele keren uitwijken
naar dit produkt. Mijn huidige implementatie bleek
bij een aantal bijdragen ‘problemen’ te geven; bij 4TEX
was alles zonder problemen en zeer eenvoudig te ver-
werken! Geen kopzorgen meer over technische pro-
blemen tijdens de MAPS produktiefase, maar draaien
en produceren! En wat gaat dat 4TEX-en toch snel op
dat gloednieuwe 486DX PC-tje, het is niet meer bij te
benen!4 Het TEX leven is de laatste jaren toch veel ver-
anderd. Kwaliteit bleef; het gebruikersgemak kwam
erbij!

Gelukkig is alles nog op tijd klaargekomen. Voor de
NTG vergadering moet het namelijk in bezit van de le-
den zijn. Het is nog altijd gelukt. Laten we hopen dat
dat zo blijft!
En natuurlijk als U al die informatie in deze MAPS
leest, denk dan ook eens aan de volgende uitgave: : : .
Ongetwijfeld heeft U wel kennis op een of ander
TEX/LATEX gebied waar U vervolgens anderen weer
blij mee kunt maken.
Laat dat dan ook de redactie even weten!

1En als het even kan op de NTG bijeenkomst van 18 november te ’s-Hertogenbosch ter verkoop ligt!
2M.i. dé logische standaard voor multi-author publicaties zoals deze MAPS.
3Beschikbaar eind dit jaar op ondermeer netwerk én Bulletin Board; eventueel voor de niet-netwerk auteurs via diskette te

verkrijgen bij ondergetekende (of is het ‘bovengetekende’).
4Jaja; deze MAPS is op een PC-tje gemaakt. Wat je met dat spul én goede software niet allemaal kan doen!
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