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Voor u ligt ondertussen al weerMAPS #22. Zoals beloofd is
dit een themanummer, bijna de helft van dezeMAPS bevat
artikelen die op een of andere manier over fonts gaan. Maar
dat vult nog geen heleMAPS (net een halve) en daarom
ook een vrij grote collectie artikelen over volledig andere
zaken.

De afgelopen paar maanden heeft de redaktie niet stil-
gezeten. De bibliografie op het net is nu weer helemaal bi-
jgewerkt (ziehttp://www.ntg.nl/maps/electromaps.
html), en allePDF bestanden van deMAPS-en tot en met
nummer20 zijn te downloaden. In de komende tijd gaan
we ook de web-pagina’s herstylen, daarover in de volgende
MAPS meer.

Even wat over de vormgeving van dezeMAPS: er zijn weer
eens wat kleine veranderingen. Zo zijn de titels in de twee-
koloms layout terug verschoven naar links, wat voor een
wat rustiger beeld zorgt. Het font van de kopjes is een
heel klein beetje kleiner geworden, en we hebben wat fine-
tuning gedaan aan de witruimte in de openingen.

Nu eigenlijk de hele maps uit Appendices bestaat, had
het ook niet zo veel zin meer om alles maar ‘Bijlage’ te
blijven noemen. Daarom wordt het kopje boven de titel nu
gebruikt om een indicatie te geven van de inhoud van het
artikel.

Natuurlijk begint dezeMAPS weer met de min of meer
vaste onderdelen zoals de agenda, het overzicht van de
mailing lijsten en de sectie ‘Gezeefd van tex-nl’.

Na de artikelen over fonts begint dan een interessante
sectie met artikelen over een veelheid aan onderwerpen:
van het jaar2000 tot aan boekbesprekingen. Veel aan-
dacht voor ‘Nederlandse’ ontwikkelingen hier (4spell en
4project, eetex, context, mkpic) en veel informatie over
PDF. Nu de MAPS altijd van PDF gedrukt wordt zijn
deze artikelen in ieder geval voor de redactie al interessant
leesvoer.

Onze NTG voorjaarsbijeenkomst gaat over de ‘Toolbox’
van programma’s rond TEX. In navolging van de bi-
jeenkomst zal de volgendeMAPS dan ook weer een the-
manummer worden. Daarom in dezeMAPS helemaal geen
‘Toolbox’: die bewaren we voor de volgende keer.

De MAPS wordt gezet met gebruikmaking van een LATEX
class file en een ConTEXt module.

De gebruikte fonts zijn Adobe Times-Roman (met ex-
pert set) en Frutiger, met een speciaal versmalde Courier
voor de ‘verbatim’ omgevingen. Eventuele wiskundige for-
mules worden gezet met de MathTime fonts van Y&Y.

Compilatie gebeurt met web2c versie7.2, grotendeels
onder Linux. We genererenPDF voor de drukker, deels
rechtstreeks met pdftex0.13a, deels via dvips versie5.78
en Adobe Distiller3.02. Voor het verwerken van plaat-
jes en voor Distiller zijn we nog steeds afhankelijk van het
Windows platform; we hopen echter vurig dat die afhanke-
lijkheid een snel aflopende zaak is, temeer daar blijkt dat
deMAPS de capaciteiten van Exchange af en toe kennelijk
te boven gaat.

De MAPS wordt direct vanafPDF gedrukt op90-grams
coated papier op een resolutie van2400 dpi in een oplage
van350 stuks.

Het versturen gebeurt deels met de ptt partijpost, deels
door de internationale bezorging van Kluwer Academic
Publishers (waarvoor onze hartelijke dank) en deels intern
door de buitenlandse gebruikersgroepen metNTG leden.
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