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Opening
Voorzitter Erik Frambach opent de twintigste bijeenkomst
en hij dankt onze gastheer Jan Hellings voor de ontvangst
in de prachtige zaal met uitstekende voorzieningen.

Vaststellen notulen en agenda
De notulen van de vorige vergadering zien er in de
nieuwe MAPS mooi uit. Ze worden, evenals de agenda,
ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn enqueteformulieren verspreid en het bestuur
hoopt deze allemaal zo snel mogelijk terug te krijgen.
Er liggen diverse binnengekomen tijdschriften van
zusterverenigingen ter inzage, onder andere van Poolse
en Tsjechische gebruikersgroepen.
Er liggen diverse binnengekomen tijdschriften van
zusterverenigingen ter inzage, onder andere van Poolse
en Tjechische gebruikersgroepen.
De kleurencode voor de badges is zoals gewoonlijk:
rood voor bestuur, blauw voor sprekers, geel voor
ereleden en wit voor overige deelnemers.

NTG ledenvergadering
Bestuurszaken

Secretaris Secretaris Gerard van Nes zal in het voorjaar
van 1998 aftreden na10 jaar trouwe dienst. Zijn beoogde
opvolger, Maarten Gelderman, draait nu al mee met diverse
bestuurstaken om de overgang zo soepel mogelijk te laten
verlopen.

Werkgroepen Het bestuur stelt faciliteiten beschikbaar
voor werkgroepen. De werkgroepen gaan hun eigen gang
en kunnen op eigen initiatief activiteiten ontwikkelen en
daarvan verslag doen.

Financiële zaken, begroting 1998
Het bestuur licht de begroting toe en beargumenteert dat er
momenteel geen reden is voor contributieverhoging.

NTG-bijeenkomsten 1998
In dit memorabele jaar zal de NTG10 jaar bestaan. Tijdens
de voorjaarsbijeenkomst (in Arnhem op11 juni) wordt dit
tweede lustrum gevierd. Deze bijeenkomst zal een groter
deel van de dag beslaan dan gewoonlijk, met de opening en
de ledenvergadering op een aanmerkelijk vroeger tijdstip
in de ochtend en een lopend buffet tot slot. Er moet nog
veel werk ter voorbereiding worden verricht. Het breed
opgezette thema thema zaltypografieworden. Mensen die
een bijdrage willen leveren, in de vorm van een lezing (15
minuten tot een uur) of artikel, zijn van harte welkom. De
MAPS zal ten dele in kleur worden uitgegeven.

Miscellaneous
Verslag werkgroepen

SGML De werkroep SGML meldt bij monde van Taco
Hoekwater dat er, behalve zijn eigen werk binnen SGML,
geen werkroepactiviteiten (meer) zijn geweest.

Spelling Erik Frambach van de werkgroep Spelling is
bezig met de conversie naar Ispell, Piet Tutelaers onder-
houdt de ftp-site van de werkgroep maar overigens zijn de
activiteiten van de werkroep marginaal. Een door velen
gevraagde conversie van onze woordenlijsten naar WP
en Word blijft moeilijk. Gert Hardeman heeft een WP
woordenlijst ter beschikking gesteld.
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Taco Hoekwater meldt dat de woordenlijstconversie naar
Ispell bij hem lokaal goed draait.
De heer M.J. Krugers merkt op dat de geringe penetratie
van “onze” woordenlijst in de buitenwereld ook het ge-
volg is van het gegeven dat wij de lijsten zonder market-
ingstrategie gewoon vrijgeven. Normaliter verkopen on-
dernemers zulke woordenlijsten voor een dollar per woord.
Laten we hier kansen liggen? Het Amerikaanse bedrijf
Proximity koopt en verkoopt woordenlijsten als de onze.
Jos Winnink stelt voor dat we een “keurmerk” van het Gen-
ootschap Onze Taal vragen voor onze woordenlijst. Dit zou
de verkoopbaarheid ervan sterk kunnen verbeteren. Actie
Gerard van Nes / Frans Goddijn?

TUG/LUG aangelegenheden
Een verslag van de bijeenkomst in San Francisco is ver-
schenen in de MAPS.
De volgende TUG meeting zal in Polen worden gehouden
(data zie komende MAPS)
De nieuwe EuroTeX vindt eind mei plaats in St. Malo (data
zie komende MAPS)

Communicatiezaken
Piet van Oostrum meldt dat de server van de NTG door
een snellere machine wordt vervangen. Via ftp is er95 MB
aan ConTeXt bijgekomen, ook via www bereikbaar. Het
CPAN archief (voor PERL) wordt op onze server vanzelf
gemirrored.
Frans Goddijn vertelt dat FGBBS in het nieuwe jaar
over zal gaan op een ISDN verbinding. Een deel van de
ConTeXt files is al op het BBS beschikbaar.

MAPS aangelegenheden
De MAPS vormgevers willen nog een aantal kleinigheden
verbeteren in de komende uitgave. Reacties en suggesties
worden verwelkomd.
De komende MAPS krijgttypografieals thema. In dit dub-
beldikke nummer en de komende nummers zullen, zo is
het streven van de redactie, ook kortere bijdragen worden
geplaatst, columns, tips, bijdragen uit de “toolbox”-serie,
informatie over (installatie van) font families en dergelijke.
De MAPS redactie dankt Siep Kroonenberg voor haar
nieuwe ontwerp.
De MAPS award voor de beste bijdrage gaat ditmaal naar
de man die intussen ruim6000 MAPS exemplaren heeft
verzonden, duizenden kilo’s voor de NTG heeft versleept:
Gerard van Nes!

4allTeX
Erik Frambach vertelt dat er eindelijk een overeenkomst is
getekend tussen het4TEX team en Addison-Wesley. In de
zomer van1998 komt er een4TEX boek uit bij deze uit-

geverij, met daarbij de CD’s.
De ultieme NTG-versie, de vierde editie van4allTeX zoals
we die nu kennen, wordt binnen enkele weken gepro-
duceerd. Aan het DOS-systeem ervan zijn slechts kleine
aanpassingen gemaakt. Als extra’s zijn er een Windows
editor en een GhostScript viewer te verwachten. Ter ver-
gadering liggen er twee gold-cd’s met betaversies voor wie
wil testen. Alle betreffende documentatie komt ook op de
CD’s te staan, in PDF, TeX, DVI en PostScript formaat.
De nieuwe TeX versie die vanaf zomer ’98 zal worden
gebruikt is web2c, en ook wordt gebruik gemaakt van
het TDS systeem voor directories. Er is in principe geen
bezwaar om ook standaard eTeX aan te bieden, zoals nu
ook standaard de hyperversie van dvips wordt gebruikt.
Bij Addison-Wesley zal alleen een Windows-32 bits versie
van4allTeX verschijnen. Versie4 wordt daarmee de laatste
die geschikt is voor DOS gebruikers (al kan ook de DOS
versie van web2c overweg met de TDS structuur).
emTeX heeft helaas zijn tijd gehad, nu Eberhard Mattes
andere prioriteiten heeft het vervaardigen van een nieuwe
emTeX-versie.

Wat verder ter tafel komt & Rondvraag
De heer A. Bakker vraagt zich af of er geen standaard-
isatiecommissie moet komen om de vele uitbreidingen en
vertakkingen van TeX versies te stroomlijnen. Inderdaad,
hier is geen leiding, maar plain TeX is bevroren voor wie
geen verandering wil meemaken. Kees van der Laan noemt
wiskundigen als voorbeeld van TeX users die liever sta-
biliteit hebben dan voortdurende verandering. Hij ziet als
wiskundige met lede ogen aan dat allerlei “machtsblokken”
binnen de TeX wereld hun eigen invalshoek onder de aan-
dacht proberen te brengen. Hans Hagen stelt hier tegen-
over dat TeX wel in vernieuwde versies bepaalde typo-
grafische beperkingen moet oplossen, aangezien TeX an-
ders een stille dood sterft terwijl andere pakketten wel deze
oplossingen bieden voor wie typografisch bezig is. Met
name voor uitgevers zou TeX dan een “dead end” zijn.
Tijdens komende bijeenkomsten willen we meer aandacht
voor deze kwesties vragen.
De heer M.J. Krugers meldt dat er een nieuwe versie is van
Scientific Workplace. De specificaties liggen ter inzage op
de leestafel. Deze nieuwe versie is WEB-compatible. Er
komt een30-dagen trial CDrom in de MAPS van1998.
Deze kan ook direct bij de heer Kruger worden aangev-
raagd.
Taco Hoekwater meldt een bug in dvips. Deze veroorzaakt
een melding als “premature eof in binary...”

Volgende bijeenkomst De leden worden uitgenodigd
op de volgende vergadering, op donderdag11 juni bij de
Hogeschool Arnhem Nijmegen, te Arnhem. Thema van
deze feestelijke bijeenkomst wordt “typografie”.
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