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Van uw MAPS Editor
Gerard van Nes / Wietse Dol
Een nieuwe MAPS redactie
Het is een tijd van komen en een tijd van gaan. Na een periode van 15 MAPS-uitgaven (ruim 2100 pagina’s) moet
het maar eens tijd zijn de eindverantwoordelijkheid van de
MAPS aan iemand anders over te dragen. Wietse Dol heeft
met het maken van de proceedings van de EuroTEX’95 conferentie duidelijk laten zien dat hij in staat is om in 2 weken
tijd het gehele proces van ‘benaderen/herbenaderenvan auteurs’ tot en met ‘het aanbieden van de uiteindelijke PostScript files aan de drukker’, volledig te beheersen. Najaar
1995 was daarom een goed tijdstip om de MAPS eindverantwoordelijkheid uit handen van Gerard van Nes te halen
en over te dragen aan Wietse Dol.
Wietse kon al bij MAPS #11 verwelkomt worden. Aanvankelijk voor het oplossen van de pittigste problemen
doch uiteindelijk voor het samenstellen van een gehele proceedings. Frisse wind zal nu door hem geblazen worden.
Veel succes wordt hem hierbij toegewenst.
Voor Gerard zijn superlatieven niet genoeg. Een ieder die
de produktie van een MAPS eens heeft meegemaakt weet
hoeveel werk het is. Niet alleen de hoeveelheid maar ook
de korte tijdsbestek waarin alles moet gebeuren geeft veel
stress. We zijn als NTG dan ook hem dankbaar voor alle
tijd, energie en moeite. Rest ons alleen nog hem zijn verdiende rust te gunnen.
De redactie is dit keer uitgebreid met Gilbert Dobbelsteen.
Gilbert is meteen in het diepe gegooid en heeft reeds aangetoond stressbestendig te zijn. Dit suggereert veel goeds
voor de komende MAPS’en. Echter er kunnen nooit genoeg editors zijn. Dus als u zich geroepen voelt, laat het
ons weten.
Natuurlijk zitten er in elke redaktie stille krachten. Jos
Winnink is er één. Zoals gebruikelijk heeft hij weer zonder veel gekreun zijn portie aan de MAPS bijgedragen.
Dit keer is zeer veel werk verricht door Christina Thiele.
Onze Canadese editor wist in weinig tijd de 3 uur die Knuth
aan vragen had beantwoord in leesbare tekst om te zetten.
Voorwaar geen eenvoudige taak. Hulde en dank aan Christina!
Voor de nieuwe redactie blijft de steun gelden van zowel
schrijvers als aandragers van interessant materiaal. Vergeet
niet dat de NTG steunt op de kracht van allen. (LA)TEX, PS,
PDF, LP, EP, WEB, SGML, HTML, etc bijdragen zijn altijd
welkom. Een half A4-tje met wat eigen (of andermans...)
leuke ideeën is zo gemaakt. Een bijdrage van 10 à 20 bladzijden van elke NTG-lid is echter veel te veel!

Acht jaar MAPS
De MAPS-werkzaamheden zijn de laatste 8 jaar duidelijk
aan verandering onderhevig geweest. De eerste MAPS in
1988 van 30 bladzijden, werd bijvoorbeeld bijeen gehouden met een eenvoudig ringbandje en verscheen in een op-

lage van ongeveer 100 stuks (de NTG kende toen 90 officiële leden). Het was toen wel een echte MAPS: Minutes
met slechts enkele APpendiceS. Pas bij MAPS #5 werden
de 156 bladzijden ‘gebonden’ in de bekende beige kaft. En
dat bleef een kleine tien MAPS-uitgaven doorgaan. De oplage groeide naar ruim 300 stuks en het aantal bladzijden
per MAPS varieerde tussen de 130 en 242 (MAPS #11: de
‘jubileum-MAPS’).
De MAPS-layout was altijd compact (veel informatie per
pagina), ‘eenvoudig’ en zeer stabiel. De kwaliteit groeide
van 300dpi kopieerkwaliteit (vanaf een matig tot slecht origineel) tot 600dpi DocuTech output. MAPS #14 bevatte
dankzij een aantal donateurs zelfs enkele kleurenpagina’s!
De verwerking van artikelen evolueerde ook duidelijk. Een
VAX-750 maalde langzaam de eerste MAPS-uitgaven erdoor. Een SUN-3 zorgde vervolgens voor een duidelijke
snellere doorlooptijd, en tegenwoordige is het maken van
een MAPS op een Pentium met (natuurlijk) de 4allTEX
CD-ROM een ‘peuleschilletje’.
Wat gelukkig echter weinige veranderde was de bereidwilligheid van vele auteurs uit zowel binnen- als buitenland. Zij hebben in de afgelopen jaren meegeholpen om de
MAPS op een goede en veelzijdige manier te vullen. Veelzijdigheid was ook het uitgangspunt van de MAPS: bijdragen zowel bestemd voor de doorgewinterde TEX-guru als
de net beginnende LATEX-gebruiker.
De oude MAPS-uitgaven bevatten materiaal wat nog
steeds zeer actueel is. Slechts weinigen zullen in het bezit
zijn van alle 15 gedrukte uitgaven. Echter sinds het vorig
jaar integraal aanmaken van zowel de PostScript- als PDFbestanden van alle oude MAPS-uitgaven is het materiaal
nu ook volledig beschikbaar voor alle 4allTEX CD-ROM
bezitters! Zo kan men zelfs nog het verslag van de eerste
NTG-bijeenkomst lezen...

De MAPS #16 bijdragen
Deze MAPS is wat dunner dan de voorgaande doch zeker niet minder interessant! U vindt onder meer een drietal unieke bijdrage m.b.t. Donald E. Knuth. Deze TEXgrootheid was enkele dagen in Amsterdam en de NTG liet
natuurlijk niet de gelegenheid voorbij gaan om met succes een ‘ad hoc bijeenkomst’ te organiseren (weer één van
die goede suggesties van ere-lid Kees van der Laan en meteen voortvarend aangepakt door Erik Frambach). Een vol
zaaltje, goede vragen en dito antwoorden, levendige discussie’s én een electronische registratie t.b.v. diegenen die
deze avond niet aanwezig konden zijn (vanwege de korte
organisatietijd was namelijk alleen een aankondiging naar
TEX-NL gestuurd). Een letterlijke uiteenzetting van de
avond vindt u daarom ook in deze MAPS dankzij de gigantische medewerking van onze Canadese MAPS-editor
Christina Thiele.
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Verder weer veel bijdragen ‘voor elk wat wils’, waaronder
nieuws van het conversieprogramma LATEX 2 HTML. Dit
programma is een uitkomst voor elke WWW-pagina bouwer (voorbeelden van LATEX documenten die via dit programma zijn geconverteerd zijn bijvoorbeeld te vinden op
http://www.ecn.nl/, rubriek ‘documenten’).
Zowel LATEX als plain/non-plain-TEX gebruikers komen
ook weer volop aan hun trekken. Natuurlijk zijn de auteurs
Piet van Oostrum en Kees van der Laan weer present met
zeer interessant materiaal over respectievelijk de nieuwe
FANCYHEADINGS en diverse TEX-vernuftigheden. Hans
Hagen kan men ondertussen wel ook tot de vaste groep van
auteurs rekenen met diverse al dan niet gekleurde culinaire
hoogstandjes uit de PRAGMA-keuken. Ook opgenomen,
vele zeer leesbare bijdragen op het gebied van LATEX in
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het onderwijs, een gloedheet verslag van BachoTEX (10 dagen voordat de MAPS op uw deurmat lag eindigde deze
Poolse bijeenkomst), informatie over de komende UNIX
CD-ROM en nog veel meer.
De produktie van de MAPS zit er bij de redactieleden weer
op. Wij hopen dat deze uitgave u weer vele nieuwe ideeën
en veel leesplezier zal opleveren.
U heeft het wellicht al gezien: de layout van de voorkant
is veranderd. De nieuwe voorkant is gemaakt door Siep
Kroonenberg. Dit als eerbetoon aan Gerard. Deze verandering is niet de laatste. De komende MAPS zal wellicht
volledig nieuw gelayout worden. Dus u kunt de komende
MAPSen nog iets verwachten.

