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Van uw MAPS Editor

Gerard van Nes

En daar zijn we weer: : :

Het MAPS editorswerk is altijd veel meer dan verwacht.
De contacten met de potentiële auteurs, het ontvangen van
de diverse bijdragen, het ‘werkend’ en passend maken bin-
nen de MAPS omgeving, het omzetten van enkele ASCII
en plain-TEX bestanden naar de MAPS LATEX omgeving
en het verwijderen van de grootste blunders (ongetwijfeld
hebben we er nog diverse voor u in laten zitten: : : ) namen
de nodige (avond/nacht-) uren in beslag. Maar de MAPS
is gelukkig weer op tijd gereed (als er niets fout is gegaan
bij de nieuwe MAPS-drukker ‘Context Systems’ te Gro-
ningen).
Overigens, ziet u het verschil in drukkwaliteit met vroeger?
PostScript files worden nu direct aan de drukker aangebo-
den in plaats van de 600dpi uitvoer op papier. Zou een stuk
in kwaliteit moeten schelen.

Op tijd de MAPS bij de lezer brengen is natuurlijkprioriteit
nummer 11. Is de redactie te laat met het uitgeven van de
MAPS, dan kan zij wel stoppen. Als we eenmaal achterlo-
pen, dan is het bijna niet meer in te halen. De redactie kan
nu weer even rusten: : :

MAPS misdrukken
Helaas, er kan ook wel eens wat verkeerd gaan bij het
drukken van de MAPS. Een aantal NTG-leden heeft het al
gemerkt: MAPS 94.2 bevatte enkele slecht gedrukte blad-
zijden; wat zeg ik, bij een aantal MAPSen waren bladzijden
soms in het geheel niet meer te lezen.
Men heeft mij verteld dat de oorzaak een druppeltje olie
was dat na een machinestoring zijn vernietigende MAPS
werk kon uitvoeren. Vanwege de drukte en de korte periode
waarin de MAPS moest worden gedrukt en verstuurd, is
het aan de grondige aandacht van de betreffende personen
(inclusief mijzelf) ontsnapt. Onze excuses daarvoor.

Leden die een MAPS in hun bezit hebben die slechts ge-
deeltelijk of nauwelijks is te lezen, kunnen deze vanzelf-
sprekend inruilen. Bij enkele van onze NTG-leden is dat
reeds gebeurd. Nog niet bij U? Stuur uw MAPS dan
naar het NTG-secretariaat. Een nieuw exemplaar krijgt
u dan direct toegestuurd. Inruilen op de komende NTG-
bijeenkomst kan natuurlijk ook.

Uw bijdragen
De redaktie wordt elke keer weer overstelpt met prachtige
MAPS-bijdragen. Leesvoer om de vingers bij af te likken.
Veelal heel bescheiden aan de redactie aangeboden onder
het mom van ‘het stelt nauwelijks iets voor’, ‘het is bijna al
weer achterhaald’ of ‘wie interesseert dat nu’. Doch in de
praktijk blijken deze bijdragen juist een grote groep lezers
te boeien!

Zeer veel bijdragen zijn weer praktisch gericht. Zo is er
de bijdrage van de FGBBS-monteur Henk de Haan over
een van zijn (neven?)activiteiten: het schrijven van een
proefschrift. Eindelijk! Belangrijk leesvoer voor alle pro-
movendi. Zou mooi zijn als bij elke volgende MAPS zo’n
ervaring naar buiten wordt gebracht. Wie is de volgende
die zijn ervaring kwijt wil?

Een tweetal bijdragen, ‘Chemische Structuurformules’ van
J. Hagen, en het ‘(Al)DraTEX’ van J.J. Winnink, gaf mij
weer een blij gevoel dat er toch nog redelijk snelle PC’s
(mijn 486DX2) bestaan. Plaatjes uitrekenen nam een mi-
nuutje tijd in beslag zodat ik in eerste instantie dacht dat
mijn systeem ‘hing’ (dus 386 en lagere bezitters: heb even
geduld!).

En verder natuurlijk zeer leuke PostScript en grafische
bijdragen, congresverslagen (u bent weer volledig op de
hoogte), de bekende serie artikelen van ons erelid Mr. Big
Blue (alhoewel, onze FGBBS-man begint ook al ‘de roots’
te onderzoeken), wat op muziek- gebied (een andere mu-
ziekbijdrage moest vanwege het grote aanbod naar de vol-
gende MAPS worden doorgeschoven), een prachtige bij-
drage over de veel gebruiktefancyheadings.sty en nog
veel meer moois.

We hebben, zoals reeds eerder gezegd, in deze MAPS niet
alle bijdragen kunnen plaatsen, zowel door plaatsgebrek,
tijdgebrek als geldgebrek (jaja de MAPSen drukken zwaar
op de begroting, het grootste deel van uw contributie gaat
daaraan op!). Zo mist u onder andere de bijdragen van col-
lega Sebastian Rahtz en ook een vierde artikel van auteur
Hans Hagen moet nog even een half jaar wachten. MAPS
95.1 is nu reeds voor ruim een kwart gevuld!

Daarnaast mist u één vaste bijdrage: de concept begroting
1995. Daar de financiële overdracht pas begin oktober j.l.
plaatsvond, kon de nieuwe penningmeester niet op tijd een
goed gefundeerde begroting bij de redactie inleveren. We

1Jaja, U ziet het goed, dit ‘eentje’ staat in de vertrouwde oldnumberstyle, naar voren gebracht tijdens een discussie op de
ntg@nic.surfnet.nl bestuurslijst en direct prachtig opgepikt door onze NTG-schrijver Frans Goddijn (en dat speelde zich
af begin oktober, een handvol dagen voordat de MAPS naar de drukker zou worden gestuurd!).
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streven ernaar deze op de NTG-bijeenkomst in november
beschikbaar te hebben.

Desondanks staat deze MAPS vol met prachtige bijdragen.
Het zal opnieuw moeilijk worden om een keuze te maken
bij de toekenning van de MAPS 94.2 award.

Vallen en opstaan, zelfs met LATEX
Een aantal bijdragen gaf weer de nodige zweetdruppels, te-
lefoongesprekken tussen redactieleden, heen-en-weer ge-
mail en meer van dat soort hobbels.

Zo waren er bijvoorbeeld stijlfiles die layout-commando’s
bevatten, geheel verschillende stijlfiles met precies de-
zelfde naam (tree.sty bijvoorbeeld), verschillende ver-
sies van stijlfiles die net op bepaalde punten anders zijn
(MusicTEX-ers, pas op!), verbatims (sommige nauwelijks
meer als zodanig te herkennen: : : ) die langer waren dan
de kolombreedte, plaatjes die maar niet op de juiste plaats
wilden staan, floats die spoorloos verdwenen en meer van
dat soort tijdvretende probleempjes. Het bleek ook dat het
ene artikel invloed had op een ander, dit ondanks alle voor-
zorgen.
Eén troost hadden we. Met een ander tekst/documentver-
werkend produkt was het nooit gelukt om binnen redelijke
termijn de MAPS te maken.

Trouwens ook nog leuk om even te vermelden dat de Ma-
kefont bijdrage van Wietse Dol meteen kon worden uitge-
probeerd. Ik kan u verzekeren: het werkt (niets anders
verwacht natuurlijk). Ook al die chemische formules in
deze MAPS bleken zeer simpel te kunnen worden gege-
nereerd (komen in ‘Public Domain’; met dank aan Hans
Hagen! Je hoort er nog van: : : ).

En voordat ik het vergeet te vermelden: natuurlijk is alles
weer verwerkt met de internationaal geprezen 4TEX im-
plementatie! En al die .sty, .mf, .pfa etc. files die
nodig waren stonden keurig op dat schijfje. Wel nog met
LATEX2.09. De redactie wilde niet al te veel risico nemen
door nu reeds op LATEX2" over te gaan.

Oude MAPS-uitgaven?
Staan natuurlijk op de 4allTEX CD-ROM. Alle MAPS-
uitgaven, te weten de nummers 1 t/m 12, zijn door het
printen van de ruim 165 PostScript files naar uw Post-
Script printer te sturen. En heeft u geen PostScript printer?
GhostScript is dan de perfecte oplossing. Staat ook op de
4allTEX CD-ROM. Alles printen kost wel ongeveer 1600 vel
papier! Dus wees kieskeurig.

De bedoeling was om de 4allTEX CD-ROM het alleenrecht
van de electronische MAPSen te geven. Een push om het
schijfje te kopen. Echter dat de belangstelling zo groot
voor deze CD-ROM was, hadden we niet verwacht. In krap

4 maanden hebben er 1000 een weg naar de (LA)TEX ge-
bruiker/ster gevonden! Uniek. En ter gelegenheid van deze
1000e uitgave is besloten om de MAPSen die ouder zijn
dan één jaar op CTAN én op FGBBS te plaatsen. Eind dit
jaar hopen we dit te hebben gerealiseerd. En natuurlijk,
ons eigen FGBBS krijgt de primeur.

De MAPS is nu dus geheel electronisch. En de levens-
duur? Ook de allereerste MAPS is in het jaar 2000 nog
wereldwijd te verkrijgen.

MAPS-sponsoring
En dat is ook geheel nieuw in deze en hopelijk de volgende
MAPS-uitgaven: Addison-Wesley is donateur geworden
van de NTG. Als eerste! Als tegenprestatie krijgen ze van
de redactie een eigen pagina achterin de MAPS.

Wilt u ook een geheel eigen bladzijde? Neem dan contact
op met het NTG-secretariaat. NTG-donateurs kunnen we
altijd gebruiken.

MAPS in 1995
En, zoals eerder vermeld, liggen er nu al bijdragen klaar
voor de MAPS 95.1! Ook hoopt uw MAPS-redactie dan
met iets speciaals te komen. Wat dat is, blijft echter nog
een verrassing.

Ondanks het steeds weer overweldigende aanbod, blijft de
redactie natuurlijk altijd open voor Uw bijdragen (mini-
maal één alinea, maximaal een bladzijde of 50), suggesties
en ideeën. Bijdragen zijn welkom van ‘beginner’s level’ tot
‘guru-niveau’. De NTG kent nu eenmaal een divers plui-
mage aan leden. De MAPS blijkt te worden gelezen door
zowel de beginnende gebruiker als de wandelende TEX da-
tabase (U weet wel, die Utrechtenaar die in TEX-NL op
alle vragen direct een goed antwoord weet).

Vergeet de sluitingsdatum voor de MAPS 95.1 niet:
1 april 1995. Iets eerder is nóg fijner!

Overigens, kent u de MAPS-redactie? Wij stellen aan u
voor van links naar rechts: Wietse Dol, Gerard van Nes en
Jos Winnink. En vindt u ze er wat slaperig uit zien, dan
komt dat door hetgeen nu voor u ligt.
Een goed 1995!
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