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Alweer een nieuwe hoofdredakteur

Het zijn rumoerige tijden voor de MAPS. Kort na de ver-
vanging van Gerard van Nes door Wietse Dol, gaf ook
Wietse aan te weinig tijd te hebben om zich voluit op de
MAPS te kunnen storten. Tijdens de najaarsbijeenkomst
van de NTG werd het duidelijk dat de MAPS-redactie
‘onthoofd’ was. Hoewel de discussie tijdens de ver-
gadering een ruime verzameling goede idee¨en opleverde,
was er nauwelijks sprake van een nieuwe hoofdredakteur.
Er bleef het bestuur uiteindelijk slechts een weg open:
omkoping!

Een nieuwe hoodredakteur lijkt in veel opzichten op een
zojuist afgestudeerde student: veel geleerd, en niets van
die kennis blijkt ook maar enigszins van toepassing te zijn
op de werkelijkheid. Uiteraard overkwam mij dat ook. Het
heeft maanden geduurd voordat ik er ook maar een beetje
grip op kreeg. Alweer is elke lezer van de MAPS heel veel
dank verschuldigd aan Gerard van Nes, die erg veel tijd
heeft gestoken in het vergroten en verduidelijken van mijn
beeld over de MAPS en haar redaktie. Dit is ook het mo-
ment om even Kluwer Academic (mijn baas) te bedanken
voor het feit dat ik een gedeelte van mijn werkuren mag
besteden aan de produktie van de MAPS.

Op dit moment bestaat de redaktie van de MAPS uit
slechts vier personen: Gilbert van den Dobbelsteen, Jos
Winnink, natuurlijk Gerard van Nes, en ondergetekende.
Te weinig. We hebben met zijn vieren ontzettend veel
werk moeten verzetten om te zorgen dat deze MAPS toch
nog min of meer op tijd klaar was. We zijn dan ook
naarstig op zoek naar extra ondersteuning.

Veranderingen in MAPS #18

Deze MAPS is grotendeels ontstaan in een niemandsland,
en ziet er daardoor nog niet helemaal uit zoals we dat
graag zouden zien. Toch zijn er al een paar dingen ve-
randerd. Het opvallendste daarvan is dat met ingang van
deze MAPS de paginanummering veranderd is.

Naast de ‘minutes’ (verslag) en de ‘appendices’ (bijlagen)
is nu een ‘extra’ soort artikel, het ‘bericht’.Berichtenbe-
vatten artikelen die vroeger gezien werden als bijlage, en
die als kenmerk hebben dat ze een direct verband hebben
met werkzaamheden van de NTG zelf, zoals jaar- en werk-
groepsverslagen, de begroting, etc.

Daardoor werd het mogelijk debijlagen van een andere
pagina-nummering te voorzien. Het voordeel van het

nieuwe systeem is dat een bijlage nu niet meer uitdrukke-
lijk is verbonden met zijn plaats in de MAPS, waardoor het
werk voor de volgende MAPS vereenvoudigd gaat worden.
Er hoeft niet meer gewacht te worden met verwerking en
plaatsing binnen de MAPS totdat alle artikelen binnen zijn,
omdat het paginanummer niet meer nodig is. Dat betekent
dat de weg open is voor verwerkingper artikel, met als
uiteindelijk gevolg (hopen we) minder tijdsdruk.

Een verandering achter de schermen: deze MAPS is
gedrukt van 1200 dpi uitvoer, de hoogste resolutie tot-
nu-toe voor de produktie van de MAPS. Het verdwijnen
van de vorige ‘drukker’ zorgde voor de noodzaak een an-
dere oplossing te vinden, en daarbij hebben we natuurlijk
meteen de kans gegrepen om het ookbeterte gaan doen!

De bijdragen

De artikelen in deze MAPS vallen met name op door
een wijde verscheidenheid van onderwerpen. De volgo-
rde moet met een korreltje zout genomen worden, maar
we hopen dat er in ieder geval voor een ieder wel wat in-
teressants bij zal zitten.

Traditioneel volgt er nu een kort stukje over de meest op-
vallende artikelen, maar ik zou niet weten welk artikel er
nu het meest uitspringt. Ik voorzie nog grote discussies bij
het beslissen over de MAPS-award!

Eén bijzonder artikel was in ieder geval het verhaal
over fonts, dat voor indrukwekkende logistieke problemen
zorgde, zoals te zien is aan het aantal gebruikte fonts:

Here is how much of TeX’s memory you used:

3470 strings out of 55918

32230 string characters out of 211187

102201 words of memory out of 308997

6151 multiletter control sequences out of 10000

90305 words of font info for 220 fonts,

out of 262141 for 254

21 hyphenation exceptions out of 607

Ik noem met opzet geen namen, en wil hier namens de
redaktie en de lezers alle auteurs van harte bedanken voor
hun bijdragen, die zonder uitzondering allemaal leerzaam
waren. Het werk voor de redaktie zit er weer op, over een
kwartier gaat deze MAPS naar de drukker, en wij kunnen
weer even bijkomen en krachten opdoen voor het najaar.

Veel leesplezier, en op naar de volgende MAPS!


