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Redactioneel

Laat ik beginnen met iedereen een

Gelukkig en productief 2011

toe te wensen namens de Maps redactie en het NTG
bestuur.

Tegen de tijd dat je dit leest zou het namelijk wel
eens voorbij half januari kunnen zijn. Met anderewoor-
den: deze najaars-Maps is te laat. Ik zou graag willen
kunnen zeggen dat het aan weerbarstige auteurs lag,
of dat de redactie onderbezet is, of dat de ConTEXt
beta die ik gebruik zorgde voor onbetrouwbare uitvoer
waardoor ik op Hans moest wachten voor een nieuwe
beta, of aan vertraging bij TNT post vanwege de stakin-
gen, of dat de drukker het veel te druk had vanwege
de eindejaars-rush, maar helaas. Al voornoemde zaken
zijn waar, maar de hoofdreden is dat ik het veel te druk
heb gehad met andere zaken om me op de Maps te
kunnen concentreren. En dat is niet voor het eerst, dus
hierbij mijn welgemeende excuses voor de veroorzaak-
te vertraging.

En als ik me dan toch aan het verontschuldigen ben,
laat ik dan ook maar meteen schuld bekennen over
de vreselijk lelijke inhoudsopgave op de achterkant
van Maps 40. Om eerlijk te zijn weet ik nog steeds
niet wat er fout is gegaan daar, maar ik beloof dat
de inhoudsopgave van deze Maps met argusogen is
bekeken.

Nu ik toch over bekijken ben begonnen: Siep Kroo-
nenberg heeft eind van het jaar de stylesheet van de
NTG website onder handen genomen. Wijzelf zijn erg
tevreden over de nieuwe frisse uitstraling van de NTG
website, maar ga vooral even kijken op http://www.ntg
.nl om het resultaat met eigen ogen te zien.

En dan deze Maps zelf. Er is weer een kleine lay-
out aanpassing; de titels en eventuele subtitels van de
artikelen zijn niet meer schreefloos, maar in hetzelfde
font als de eigenlijke tekst (Linux Libertine). Met deze
verandering ziet de aanvang van een artikel er nu

wat rustiger uit. En wie weet, in de volgende Maps
veranderen wellicht de kopjes en subkopjes ook nog
wel.

Die volgende Maps wordt overigens waarschijnlijk
niet meer gedrukt in offset, maar geprint via een goe-
de Nederlandse printing on demand service die Hans
Hagen heeft ontdekt. We zouden dat liever niet doen,
maar door het langzaam maar gestaag zakken van het
ledenaantal van de NTG zakt uiteraard ook de oplage
van de Maps, en het gebruik van een echte drukker
begint een onredelijke zware druk op de begroting te
worden.

En er is ook een lichtpuntje aan de omschakeling
naar printen: voortaan is het dan niet meer belangrijk
of de artikelen in kleur helemaal vooraan of helemaal
achteraan staan. Bij printwerk wordt er namelijk per
pagina afgerekend voor kleur of zwart-wit, in plaats
van per katern zoals bij drukwerk.

Een laatste nieuwtje: Hans Hagen en ik hebben op
http://www.boekplan.nl een site, waar diverse boeken
via printing on demand worden aangeboden. Op die-
zelfde site is een pagina aangemaakt waar jullie oudere
Maps uitgaven kunnen bestellen (uiteraard zolang de
voorraad strekt). Het gebruik van de site is eenvoudig
en de weg wijst zich vanzelf. Dus als je een bepaalde
Maps niet meer hebt, of zo vaak gelezen hebt dat hij
vervangen zou moeten worden, kijk dan eens op de
boekplan site. Alle opbrengsten uit de NTG catalogus
van boekplan gaan rechtstreeks naar de NTG, dus je
sponsort er ook nog eens de vereniging mee.

Met al die nieuwtjes is er niet veel ruimte meer
over op deze pagina, dus voor deze ene keer ga ik niet
proberen een samenvatting te geven van de inhoud van
Maps 41. De deadline van Maps 42 is 1 April 2011, en
tot die tijd:

Veel leesplezier toegewenst,

Taco Hoekwater


