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1 Algemeen

Het jaar 1996 was voor de NTG een druk en wederom
succesvol jaar. Toppers waren onder meer de bijeenkomst
met Knuth, de presentatie (plus cursus) aan de Wiskunde-
docenten en de cursus voor NTG-leden door de Meta-
post/Metafont guru Bogusław Jackowski.
Twee NTG-bijeenkomsten (beide druk bezocht) vonden
plaats met vele goede lezingen van sprekers van zowel bin-
nen als buiten de NTG. Er verscheen wederom een twee-
tal uitgebreide uitgaven van de MAPS (Minutes & APpen-
diceS).
Natuurlijk zijn ook weer diverse leden actief geweest, bij
onder meer het beheer van het Bulletin Board FGBBS, het
beheer van TEX-NL, de uitgebreide hulpverlening bij vra-
gen op de nationale TEX-NL en de ondersteuning van de
internationale 4TEX-discussielijst.

2 Het NTG-bestuur

Het NTG-bestuur bestond in 1996 uit de volgende perso-
nen:
• E.H.M. Frambach, voorzitter,
• G.J.H. van Nes, secretaris,
• W. Dol, penningmeester (tot oktober 1996),
• J.L. Braams (tot juni 1996),
• F. Goddijn, bestuurslid,
• T.C.A.J. Hoekwater, bestuurslid (vanaf juni 1996),
• J. Hagen, bestuurslid (vanaf juni 1996).

Op de NTG-bijeenkomst in juni vonden de bestu-
ursverkiezingen plaats. Wietse Dol en Frans Goddijn
traden reglementair af. Beiden stelden zich echter herkies-
baar en werden vervolgens bij acclamatie herkozen. Jo-
hannes Braams trad daarnaast af wegens tijdgebrek. Als
nieuwe bestuursleden werden Taco Hoekwater en Hans
Hagen door het bestuur voorgedragen en vervolgens eve-
neens bij acclamatie gekozen.

Vanwege onder meer drukke werkzaamheden bij zijn
werkgever, trok Wietse Dol zich op de najaarsbijeenkomst
terug als penningmeester en bestuurslid. De penning-
meesterschapszaken werden eind 1996 overgedragen aan
Wybo Dekker, die op de voorjaarsbijeenkomst van 1997
wordt voorgedragen als bestuurslid en nieuwe penning-
meester.

Wietse Dol rondde de penningmeesterswerkzaamheden
over 1996 geheel af. De voorzitter nam vanaf oktober de

verantwoordelijkheden van de aftredende penningmeester
op zich.

Philippe Vanoverbeke continueerde ook in 1996 zijn func-
tie van NTG België-commissaris en zorgde daarbij voor
optimale contacten met onze Vlaamse leden.

3 Het NTG-ledenbestand

De stijging die het ledenaantal vanaf haar ontstaan kende
bleek in 1996 voor het eerst tot stilstand gekomen te zijn.
Het aantal instituutsleden bleef stabiel.

Eind 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Leden 117 159 193 232 265 286 285
Inst. leden 21 28 30 33 36 33 32

De contributie werd in 1996 niet verhoogd. De contributie-
inning bleek — evenals in voorgaand jaar — weer de
nodige inspanningen te kosten. Met ingang van de re-
cente inning van de penningen is deze administratie dan
ook door Wybo Dekker geoptimaliseerd.

De samenwerking van NTG met TUG — waarbij het
lidmaatschap gecombineerd kon worden overgemaakt —
bleek te resulteren in 81 NTG/TUG-leden eind 1996 (eind
1995: 85).
De snelheid van toezending van het TUG-tijdschrift
‘TUGboat’ werd zeer sterk verbeterd, doch in enkele
gevallen deden zich nog problemen voor.

In de voorjaars-MAPS werd de volledige NTG-ledenlijst
gepubliceerd.

4 Bijeenkomst Knuth met de NTG

Op 13 maart organiseerde de NTG een bijeenkomst met
Donald Knuth in de Rode Hoed te Amsterdam. Ongeveer
35 (voor het merendeel) NTG-leden waren daarbij aan-
wezig. Knuth ging uitgebreid in op de vragen die de aan-
wezigen aan hem stelden.
Een letterlijk verslag van deze bijeenkomst is opgenomen
in MAPS #16. De gehele bijeenkomst werd tevens op
video vastgelegd.

5 De NTG-bijeenkomsten

Er zijn in 1996 ook weer twee NTG-bijeenkomsten geor-
ganiseerd welke gekenmerkt werden door een levendige
discussie en een hoge mate van informatie-uitwisseling.
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1. Op zaterdag (!) 1 juni 1996 bij de Hogeschool van Am-
sterdam.
Aanwezig waren 53 leden.

2. Op donderdag 24 oktober 1996 bij de Universiteit van
Utrecht (Faculteit Letteren).
Aanwezig waren 46 leden.

De eerstgenoemde bijeenkomst, welke nu met veel be-
langstelling in een weekend plaats vond, had als thema:
‘LATEX/TEX in het Middelbaar- en Hoger Onderwijs’.
De volgende lezingen werden gehouden:
• MS-Windows en 4TEX: de weg die voor ons ligt

door E.H.M. Frambach (Rijksuniversiteit Groningen)
en W. Dol;
• Gebruik LATEX bij Thieme t.b.v. het tweede fase onder-

wijs
door P.G.M. Bezembinder (Thieme, Zutphen);
• Enkele ervaringen met LATEX

door R.B.J. Pijlgroms (Hogeschool van Amsterdam);
• Het maken van een Natuurkundeboek en Natuurkun-

detoetsen m.b.v. LATEX
door C.M. Fortuin (Hogeschool Gelderland, Arnhem);
• LATEX als hulpmiddel t.b.v. het Wiskundeonderwijs

door B.J. Geels (Adriaan Roland Holst school, Bergen
NH);
• Een eenvoudige LATEX proefwerkstijl en log-

ging/analyse van 4TEX-gebruik
door E.H.M. Frambach (Rijksuniversiteit Groningen);
• (LA)TEX in het onderwijs

door T.A. Jurriens (Rijksuniversiteit Groningen);
• (Waarom) moeten studenten LATEX leren en wanneer?

door A.W.J. van der Meer (Universiteit Twente);
• Een LATEX-cursus in Groningen

door R. Smedinga (Rijksuniversiteit Groningen);
• LATEX onderwijs voor studenten

door P. Tutelaers (Technische Universiteit Eindhoven);
• Het ontwikkelen, onderhouden en vormgeven van

opleidingsmateriaal met behulp van ConTEXt
door J. Hagen (Pragma, Zwolle);
• Het in kleur zetten van TEX-sources

door J. Hagen (Pragma, Zwolle);

Op de najaarsbijeenkomst, welke als thema had
‘LATEX/TEX en Graphics’, vonden de volgende lezingen
plaats:
• Het raadsel van TEX

door J. Hagen (Pragma, Zwolle);
• Meta-Font or Meta-Graph

door Bugusław Jackowski (GUST, Polen);
• Commercïele Graphics in TEX

door T.C.A.J. Hoekwater (Kluwer, Dordrecht)
• Blue.tex and its graphics

door C.G. van der Laan
• Just a little bit of PostScript

door C.G. van der Laan

Van bovengenoemde twee vergaderingen (en lezingen)
verschenen verslagen met (uitgebreide) bijlagen in MAPS
#16 en MAPS #17. Enkele lezingen werden gepresenteerd
door sprekers die door de NTG speciaal voor deze gele-

genheden waren uitgenodigd.
De leestafels met ‘TEX-gerelateerde’ boeken, eerdere uit-
gaven van de MAPS, diverse LUG- en andere tijdschriften,
brochures en diverse aan TEX verwante geschriften, trok
zoals altijd veel belangstelling. Bij zowel de voorjaars-
als de najaarsbijeenkomst konden de aanwezigen wederom
Addison-Wesley (LA)TEX/PostScript boeken met korting
aanschaffen.

6 NTG-cursussen

Er werden in 1996 door de NTG twee cursussen georgan-
iseerd:
• Cursus Graphics & AnyTEX

Op 25 oktober organiseerde de NTG voor ongeveer 40
deelnemers een cursus TEX & Graphics met in het bij-
zonder Metafont/Metapost.
Docent was de GUST Metapost/Metafont guru Bo-
gusław Jackowski. Kees van der Laan organiseerde de
cursus van begin tot eind.
NTG-lid Rene van der Heijden verleende onder meer
onderdak aan de buitenlandse gast.
• Cursus voor wiskundeleraren

Op zaterdag 21 december werd aan een 20-tal wiskun-
deleraren een eendaagse4allTEX-cursus door Wietse
Dol en Erik Frambach bij de Universiteit Utrecht (gas-
theer Piet van Oostrum) geven.

7 De NTG-MAPS

Ook in 1996 verschenen er twee MAPS uitgaven met to-
taal ongeveer 330 goed gevulde bladzijden. Daarbij on-
der meer als inhoud: verslagen van nationale en interna-
tionale bijeenkomsten, artikelen m.b.t. de NTG-lezingen,
zeer veel tutorial- en ander educatiemateriaal, TEX/LATEX
& PostScript bijdragen, font-, TEX- en PC-artikelen, bi-
jdragen m.b.t. TEX en LATEX macro’s, en algemene plus
technische TEX- en LATEX-bijdragen.

De MAPS-eindredactie was in 1996 voor het eerst sinds 8
jaren in andere handen: namelijk van Wietse Dol. Redac-
tionele medewerking verleende Gilbert van den Dobbel-
steen, Gerard van Nes, Christina Thiele en Jos Winnink.
Eind 1996 legde Wietse Dol het eindredactieschap neer.
Met ingang van MAPS 18 (97.1) treedt Taco Hoekwater
op als hoofredacteur.

In 1996 verschenen geen MAPS-specials. Wel werd —
mede i.v.m. de presentatie van de NTG aan de Neder-
landse Vereniging van Wiskundedocenten — de NTG PR-
set door Wietse Dol grondig herzien en in een handig A5-
boekje uitgegeven.

MAPS-Awards werden in 1996 uitgereikt aan Christina
Thiele (‘Knuth meets NTG members’; MAPS #16), Kees
van der Laan (gehele oeuvre) en Keith Reckdahl (‘Using
EPS Graphics in LATEX2e Documents’; MAPS #17).
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8 De NTG-werkgroepen

Bij een inventarisatie bleken in 1996 ook de laatste NTG-
werkgroepen van het eerste uur te zijn ingeslapen.
Activiteiten kwamen hoofdzakelijk van individuele leden.
De veel gebruikte TEX-NL discussielijst zorgt reeds dik-
wijls voor een vorm van ‘overleg’. Tijdens de najaars-
bijeenkomst zijn daarom de slapende werkgroepen opge-
heven.

9 De NTG 4allTEX CD-ROM

De belangstelling voor de4allTEX CD-ROM bleef ook in
1996 bestaan. Op PC-gebied is de CD-ROM inmiddels in-
ternationaal een standaard.
In juli werden 500 extra exemplaren van de derde editie
aangemaakt.

Veel werk werd in het gehele CD-ROM ontwikkel- en pro-
duktieproces verzet door het koppel Wietse Dol & Erik
Frambach. Diverse leden van het NTG-bestuur waren be-
trokken op het logistieke- en voorlichtingsvlak.

Weinig vooruitgang werd echter geboekt m.b.t. de onder-
handelingen met de beoogde4allTEX uitgever Addison-
Wesley.

10 NTG op Internet

De NTG was ook in 1996 op het WWW te vinden. Eind
1996 werd een begin gemaakt met een grondige herziening
van alle NTG WWW-pagina’s (realisatie april 1997).

De NTG WWW-site kreeg een definitieve plaats bij de
Universiteit Utrecht. Jules van Weerden verzette veel werk
voor de realisatie daarvan.
Het adres is:http://www.ntg.nl/

Door de NTG werd een speciale harde schijf
aan de Universiteit Utrecht beschikbaar gesteld
t.b.v. onder meer een volledig CTAN-mirror archief
(ftp://ftp.ntg.nl/pub/tex-archive/). Piet van
Oostrum stak veel tijd in deze werkzaamheden.

11 Verdere Bestuursactiviteiten

De NTG wisselde informatie uit met de LUGs: Exem-
plaren van de MAPS werden verstuurd naar de meeste zus-
terorganisaties (inclusief TUG). Van de Duitse en Franse
gebruikersgroep ontving de NTG de periodieken (zie ook
de leestafel tijdens NTG-bijeenkomsten!).

Mede namens de NTG werden in 1996 de volgende bi-
jeenkomsten bezocht:
• BachoTEX’96 te Polen.

Van 2 tot 4 mei werd door Erik Frambach, Wietse Dol
en Kees van der Laan deze Oost-Europese GUST’96
bijeenkomst bijgewoond.

• TUG/EuroTEX’96 te Dubna (Sovjet Unie).
Van 28 juli tot 2 augustus.
Aanwezig Erik Frambach, Taco Hoekwater en Kees
van der Laan.
Een verslag van deze bijeenkomst is in MAPS #17 (blz.
9–10) opgenomen.
• Jaarvergadering Nederlandse vereniging voor

Wiskundeleraren.
Op zaterdag 16 november te Bilthoven.
In een zeer professionele stand werd de NTG en TEX
bij de groep van wiskundedocenten gepresenteerd.
NTG-TEX standhouders waren Paul Bezembinder, Wi-
etse Dol, Erik Frambach en Gerard van Nes

Op 13 maart en 2 oktober vonden bestuursvergaderin-
gen plaats waarin naast de algemene gang van zaken bin-
nen de NTG, onder meer de organisatie van de NTG-
bijeenkomsten, Public Relation activiteiten, financi¨ele za-
ken, de toekomst van TEX en de NTG, CD-ROM ac-
tiviteiten, instandhouding NTG-werkgroepen, cursusor-
ganisatie, opvolging penningmeesterschap en MAPS-
hoofdredacteurschap, taakverdeling binnen het bestuur en
de gebeurtenissen binnen TUG en andere zusterorgan-
isaties ter sprake kwamen.

De NTG-secretaris publiceerde in het blad ‘Euclides’ van
de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren een ar-
tikeltje over TEX en de NTG, hetgeen resulteerde in de aan-
wezigheid van de NTG op hun jaarvergadering in novem-
ber en een eendaagse4allTEX-cursus voor een 25-tal do-
centen in december.

Binnen het bestuur werd regelmatig en uitgebreid gedis-
cussieerd over het nut van TEX en NTG in het bijzon-
der, binnen de huidige en toekomstige wereld van docu-
mentverwerking. De discussie zou in 1997 worden voort-
gezet.

12 Diversen

• Van de TEX-NL discussielijst werd in 1996 wederom
veel gebruik gemaakt. Zowel het aantal abonnees van
deze listserver als ook het e-mail verkeer bleef zeer sta-
biel:

Eind: 1992 1993 1994 1995 1996
Aantal abonnees 162 180 175 181 183
Aantal e-mails 1097 1047 1242 1216 1105

• Het NTG-FGBBS Bulletin Board van Frans God-
dijn werd door zowel NTG-ers als niet NTG-ers nog
steeds regelmatig bezocht. Het FGBBS bevat naast de

4allTEX CD-ROM, een indrukwekkende hoeveelheid
aan (LA)TEXmateriaal.
• Vele leden maakten via ftp dankbaar gebruik van het

CTAN mirror archief van Piet van Oostrum voor het
verkrijgen van diverse soorten TEX-materiaal. Daar-
naast werd ook gebruik gemaakt van enkele andere ftp-
server systemen in Nederland.


