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Algemeen
Het jaar 1997 was voor de NTG een druk en wederom
succesvol jaar. Twee NTG-bijeenkomsten (beide druk be-
zocht) vonden plaats met vele goede lezingen van sprekers
uit hoofdzakelijk eigen geledingen. Er verscheen wederom
een tweetal uitgebreide uitgaven van de MAPS (Minutes &
APpendiceS). Daarnaast ontvingen alle NTG-leden zowel
de nieuwe tetex UNIX CD-ROM als de nieuwe4allTEX
dubbel CD-ROM.
Natuurlijk zijn ook wederom diverse leden actief geweest,
bij onder meer het beheer van het Bulletin Board FGBBS,
het beheer van TEX-NL, de NTG-Website, de uitgebreide
hulpverlening bij vragen op de nationale TEX-NL en de
ondersteuning van de internationale4TEX-discussielijst.

Het NTG-bestuur
Het NTG-bestuur bestond in1997 uit de volgende perso-
nen:

E.H.M. Frambach, voorzitter,
G.J.H. van Nes, secretaris,
W.H. Dekker, penningmeester (vanaf juni1997)
F. Goddijn, bestuurslid,
T.C.A.J. Hoekwater, bestuurslid,
J. Hagen, bestuurslid.

Op de NTG-bijeenkomst in juni werd Wybo Dekker bij ac-
clamatie gekozen als bestuurslid en penningmeester. Wybo
verzorgde reeds de financi¨en van de NTG sinds december
1996.

Philippe Vanoverbeke continueerde ook weer in1997
zijn functie van NTG Belgi¨e-commissaris en zorgde daar-
bij voor optimale contacten met onze Vlaamse leden.

Het NTG-ledenbestand
Het ledenaantal kende in1997 weer een kleine stijging. Het
aantal instituutsleden is sinds de laatste jaren nagenoeg sta-
biel.

Eind 1988 1989 1990 1991 1992

Leden 84 90 117 159 193
Inst. leden — 15 21 28 30

Eind 1993 1994 1995 1996 1997

Leden 232 265 286 285 292
Inst. leden 33 36 33 32 33

De contributie werd in1997 niet verhoogd. De contributie-
inning bleek — evenals in voorgaand jaar — weer de no-
dige inspanningen te kosten. De inningen en de verwer-
kingen van de penningen werden door de nieuwe penning-
meester gestroomlijnd. Besloten werd om leden die te laat
(na versturing van de voorjaars-MAPS) hun achterstallige
rekening betaalden, de extra kosten in rekening te brengen.

De samenwerking van NTG met TUG — waarbij het
lidmaatschap gecombineerd kon worden overgemaakt —
bleek te resulteren in74 NTG/TUG-leden eind1997 (eind
1996: 81).
De snelheid van toezending van het TUG-tijdschrift ‘TUG-
boat’, welke in1996 sterk was verbeterd, bleek in1997 om
diverse redenen weer wat achterop te geraken.

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

De NTG-bijeenkomsten
Er zijn in 1997 twee NTG-bijeenkomsten georganiseerd
welke gekenmerkt werden door een levendige discussie en
een hoge mate van informatie-uitwisseling.

1. Op donderdag12 juni 1997 bij de Technische Universi-
teit Delft.
Aanwezig waren51 leden.
Thema: ‘TEX & databases, DVI & PDF en SGML &
TEX’.

2. Op zaterdag15 november1997 bij het AMC te
Amsterdam.
Aanwezig waren40 leden.
Thema: ‘Hacken zonder hoogtevrees’.
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De volgende lezingen werden gehouden:

TEX, PDF & PDFTEX
door Hans Hagen (Pragma, Zwolle);
TEX and the database idea
door Kees van der Laan;
General markup versus dedicated typography
door Hans Hagen (Pragma, Zwolle);
de verhouding tussen TEX/LATEX en SGML
door Taco Hoekwater (Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht).

Op de najaarsbijeenkomst, welke als thema had ‘Hacken
zonder hoogtevrees’, vonden de volgende lezingen plaats:

Programmeren in stijl; een nieuwe interface tussen
CWEB en LATEX
door Mark Potse (Academische Medisch Centrum,
Amsterdam);
Programmeursproblemen
door Hans Hagen (Pragma, Zwolle);
Hoe DVIPS & ConTeXt kunnen samenwerken
door Gilbert van den Dobbelsteen;
Vaak gevraagde aanpassingen aan LATEX classes
door Erik Frambach (Rijksuniversiteit Groningen);
Een toelichting bij de nieuwe MAPS class
door Siep Kroonenberg (Rijksuniversiteit Groningen);
Hacken voor iedereen
door Hans Hagen (Pragma, Zwolle);
Een paar macro’s voor fixed-grid typesetting
door Taco Hoekwater (Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht);
Fancybox gebruik voor layout-trucs van ‘Story Line’
(Engels literatuuronderwijs)
door Herman Haverkort & Frans Goddijn.

Van bovengenoemde twee vergaderingen (en lezingen) ver-
schenen verslagen met (uitgebreide) bijlagen in MAPS #18
en MAPS #19.
De leestafels met ‘TEX-gerelateerde’ boeken, eerdere uit-
gaven van de MAPS, diverse LUG- en andere tijdschrif-
ten, brochures en diverse aan TEX verwante geschriften,
trokken zoals altijd veel belangstelling. Bij zowel de
voorjaars- als de najaarsbijeenkomst konden de aanwezi-
gen wederom Addison-Wesley (LA)TEX/PostScript boeken
met korting aanschaffen.

De NTG-cursussen
In tegenstelling tot1996, werden in1997 door de NTG
geen cursussen georganiseerd.

De NTG-MAPS

Ook in1997 verschenen er twee MAPS uitgaven met totaal
ongeveer350 goed gevulde bladzijden met daarbij onder
meer als inhoud: verslagen van nationale en internationale
bijeenkomsten, artikelen m.b.t. de NTG-lezingen, tutorial-
en ander educatiemateriaal, TEX/LATEX & PostScript bij-
dragen, font-, TEX- en PC-artikelen, bijdragen m.b.t. TEX
en LATEX macro’s, en algemene plus technische TEX- en
LATEX-bijdragen.

De MAPS-eindredactie was in1997 in handen van
hoofdredacteur Taco Hoekwater. Redactionele medewer-
king verleenden Gilbert van den Dobbelsteen, Siep Kroon-
enberg en Jos Winnink. Een MAPS-layoutverandering
vond plaats.

De NTG-leden ontvingen met de voorjaars-MAPS de
nieuwe tetex UNIX CD-ROM.

In 1997 verschenen geen MAPS-specials.
MAPS-Awards werden in1997 uitgereikt aan Ton Bieg-

straten voor zijn uitgebreide en aantrekkelijke artikel over
fonts, aan Gerrit Oomen (Kluwer) die aan Taco Hoekwater
de ruimte en stimulans heeft gegeven voor de uitgebreide
redactiewerkzaamheden t.b.v. de MAPS en aan Gerard van
Nes voor al zijn MAPS-verzendingen.

De NTG-werkgroepen
Bij een inventarisatie bleken in1997 ook de laatste NTG-
werkgroepen van het eerste uur te zijn ingeslapen. Di-
verse werkzaamheden werden verricht binnen de werk-
groep ‘Spelling’.
Daarnaast kwamen de nodige activiteiten vanuit individu-
ele leden. De veel gebruikte TEX-NL discussielijst zorgde
enkele keren voor een vorm van ‘overleg’.

De NTG 4allTEX CD-ROM
Eind december verscheen de vierde editie van de interna-
tionaal zeer gewaardeerde4allTEX CD-ROM in een op-
lage van3000 stuks. Deze nieuwe dubbel CD-ROM werd
nog voor de jaarwisseling gratis aan alle NTG-leden toege-
stuurd. Daarnaast kregen alle leden van elke LUG’s (Local
TEX User Groups), waaronder die van Polen, India en Grie-
kenland een gratis exemplaar van de derde editie.

Veel werk werd in het gehele CD-ROM ontwikkel- en
produktieproces verzet door het koppel Wietse Dol & Erik
Frambach. Verschillende leden van het NTG-bestuur wa-
ren betrokken op het logistieke- en voorlichtingsvlak.

Vooruitgang werd echter geboekt m.b.t. de onderhande-
lingen met de komende4allTEX uitgever Addison-Wesley.
Met ingang van de5e editie (eind1998) zal de distributie
via deze uitgever plaatsvinden.
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De NTG WWW-site

De NTG op WWW werd in1997 druk bezocht. Met me-
dewerking van Erik Frambach en Piet van Oostrum zijn
vele WWW-pagina’s en PDF-files (alle MAPS-uitgaven)
beschikbaar gesteld via de (NTG) WWW-server bij de Uni-
versiteit van Utrecht. Het adres:http://www.ntg.nl/

Verdere Bestuursactiviteiten
De NTG wisselde informatie uit met de Locale TEX Ge-
bruikersgroepen (LUG’s): exemplaren van de MAPS wer-
den verstuurd naar de meeste zusterorganisaties (inclusief
TUG). Van onder meer de Duitse, Franse, Engelse en Tje-
chische gebruikersgroepen ontving de NTG de periodieken
(zie de leestafel tijdens NTG-bijeenkomsten!).

Mede namens de NTG werden in1997 de volgende bij-
eenkomsten bezocht:

BachoTEX’97 te Polen.
Van 1 tot 3 mei werd door Erik Frambach en Kees van
der Laan deze Oost-Europese GUST’97 bijeenkomst
bijgewoond.
Een verslag van deze bijeenkomst is in MAPS #18
opgenomen.
TUG’97 te San Francisco
Van 27 juli tot 1 augustus bijgewoond door Erik
Frambach, Taco Hoekwater en Hans Hagen (als
spreker).
Een verslag van deze bijeenkomst is in MAPS #19
opgenomen.

Op 20 mei (te Arnhem) en27 oktober (te Deil) vonden be-
stuursvergaderingen plaats waarin naast de algemene gang

van zaken binnen de NTG, onder meer de organisatie van
de NTG-bijeenkomsten, Public Relations activiteiten, fi-
nanciële zaken, de toekomst van TEX en de NTG, CD-
ROM activiteiten, MAPS-aangelegenheden, lustrumactivi-
teiten, ledenwerving, ledenenquˆete, taakverdeling (opvol-
ging) binnen het bestuur en de gebeurtenissen binnen TUG
en andere zusterorganisaties ter sprake kwamen.

Binnen het bestuur werd regelmatig en uitgebreid gedis-
cussieerd over het nut van TEX en NTG in het bijzonder,
binnen de huidige en toekomstige wereld van document-
verwerking. Eind1997 werd aan alle NTG-leden een uit-
gebreide enquˆete gestuurd waarvan de resultaten in MAPS
#20 zullen worden gepresenteerd.

Een lustrumcommissie werd in1997 geformeerd om te
werken aan de viering van het10-jarig bestaan van de NTG
in juni 1998.

Een wedstrijd werd uitgeschreven om te komen tot een
nieuw ontwerp van het NTG-logo. Het resultaat zal op de
voorjaarsbijeenkomst in1998 gepresenteerd worden.

Diversen
Van de TEX-NL discussielijst werd in1997 wederom
veel gebruik gemaakt. Het aantal abonnees bedroeg
ruim 180. Het aantal uitgewisselde e-mails lag boven de
1100.
Het NTG-FGBBS Bulletin Board van Frans Goddijn
werd door zowel NTG-ers als niet NTG-ers regelmatig
bezocht. Het FGBBS bevat naast materiaal van de
4allTEX CD-ROM, een indrukwekkende hoeveelheid
aan (LA)TEX-materiaal.
Vele leden maakten via FTP dankbaar gebruik van het
CTAN mirror archief van Piet van Oostrum voor het
verkrijgen van diverse soorten TEX-materiaal.
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Nawoord Gerard van Nes

Dit is het laatste Jaarverslag van uw huidige NTG-secretaris. Mijn NTG-termijn zit erop.
Tien jaar is mooi genoeg geweest. Een frisse wind vermindert nu eenmaal roestvorming.
Zowel als secretaris als als MAPS-redacteur (t/m MAPS15), heb ik met veel plezier
een bijdrage mogen leveren aan de TEX-communicatie binnen Nederland en bij onze
Zuiderburen.
Gedurende die tijd heb ik vele plezierige contacten erbij gekregen. Goede en snelle
TEX-ondersteuning heb ik (ben nog steeds een eenvoudige LATEX-gebruiker. . . ) mogen
ontvangen; ondersteuning die ik zonder de NTG in principe nooit ontvangen zou hebben.

Tien jaar geleden gaf Kees van der Laan mij een LATEX-duwtje. Hetvrije systeemonaf-
hankelijke logische documentconceptsprak mij zeer aan. Alleen dacht iktoendat ik op
een eilandje zat. Dat was dus het eerste wat moest veranderen. . . Dat de NTG de10 jaar
zou halen hadden wij toen in het geheel niet kunnen voorspellen.
Ik gebruik (vanzelfsprekend) nu nog steeds LATEX. Zal het over10 jaar ook nog steeds
gebruiken. Met een glimlach zie ik ondertussen collega’s alle versies van WordPerfect en
vervolgens alle versies Word doorlopen. Waar zullen zij eindigen?

TEX heeft m.i. (nog steeds) een uitstekende toekomst; hetzelfde geldt ook voor
bijvoorbeeld PERL, hetzelfde voor bijvoorbeeld Linux. En zo zijn er meer producten.
Allen Public Domain, met dusdanige mogelijkheden en kwaliteiten, dat vele commerci¨ele
‘alternatieven’ er niet aan kunnen tippen. Ondersteund door eenactievegebruikersgroep.
Zoals een NTG.
Ik wens de komende nieuwe secretaris veel succes. Natuurlijk geldt dat ook voor de
MAPS-hoofdredacteur en het gehele bestuur.

TEX is nog lang niet uitgestorven:TEX-gurus zijn levenslang aan ‘hun’ product verslaafd.
De NTG is voor deze groep een ‘gezellige club’. Voor TEX-beginners gaat — mede door
de NTG — een nieuwe wereld open. In de ogen van deze laatste groep is de NTG een
waardevolle en enthousiaste vereniging.
Door vooral rekening te houden met deze laatste groep kan de NTG t.z.t. succesvol een
tweedeset van10 jaren afsluiten.

NTG, bedankt alvast!
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