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De NTG viert dit jaar zijn tiende verjaardag en het lijkt wel
of daar een enorme impuls van uitgaat. Het gonst van de ac-
tiviteiten. Op het gebied van TEX & friends zijn belangrijke
ontwikkelingen te melden, maar ook op verenigingsniveau
gebeurt veel. Ik zal hieronder de belangrijkste zaken op
een rijtje zetten.

Nieuwe MAPS-opzet
Wellicht heb je al opgemerkt dat deMAPS dit keer wat
dunner is dan gewoonlijk. Maar we zijn we ook erg ver-
wend. De jubileum-MAPS die dit voorjaar uitkwam was
maar liefst bijna350 pagina’s, en ook nog deels in kleur.
Een mijlpaal in de geschiedenis van deNTG.

Van dieMAPS zijn er een hoop extra gedrukt die als pro-
motiemateriaal worden gebruikt. Op deTUG-conferentie
in Toruń in Polen was er veel belangstelling voor.

Het maken van deMAPS blijft een tijdrovende bezigheid,
zeker als je er echt iets nuttigs en moois van wil maken. Het
bestuur van deNTG en deMAPS-redactie hebben daarom
de koppen bijeen gestoken om idee¨en te ontwikkelen om de
MAPS-productie enerzijds zeker te stellenimmers een van
de peilers van deNTG) , en anderzijds zo te stroomlijnen
dat het geen bovenmenselijke inspanningen vergt.

Zekerstellen vanMAPS-productie kunnen we realiseren
door kennis en vaardigheden te delen. Ook als de hoofd-
redacteur (Taco Hoekwater) om wat voor reden dan ook
uitvalt moet zijn taak overgenomen kunnen worden. Siep
Kroonenberg is daar inmiddels toe in staat. Maar om onge-
lukken nog verder te voorkomen gaat de redactie ook een
draaiboek opstellen voor deMAPS-productie, zodat vrijwil-
ligers die een steentje bij willen dragen ook snel door krij-
gen hoe zoiets werkt.

Verder is ervoor gekozen de historische koppeling tus-
sen ‘Minutes’ en ‘Appendices’ los te weken. In den be-
ginne was die koppeling praktisch en logisch, maar gezien
de omvang van de ‘Appendices’ deMAPS naar niet-NTG-
leden menen we dat het nu tijd wordt die zaken te splitsen.
De NTG-leden kunnen voortaan vier keer per jaar materi-
aal van deNTG verwachten. Kort voor de voorjaars- en
najaarsbijeenkomst zal een dunneMAPS uitkomen die de
‘Minutes’ bevat die nodig zijn voor de vergadering; drie
maanden later zal een dikkereMAPS uitkomen met artike-
len en verslagen van o.a. de laatste bijeenkomst. Dat geeft
degenen die een lezing hebben gegeven op een bijeenkomst

ook meer ruimte om een bijbehorend artikel te schrijven,
wat weer interessant is voor degenen die de bijeenkomst
niet konden bijwonen.

Deze constructie maakt het ook mogelijk beter in te spe-
len op actuele zaken. Verspreiding van cd-roms en ander
materiaal wordt gemakkelijker. Een bijkomend voordeel is
dat de ‘Appendices’-MAPS interessanter wordt voor niet-
NTG-leden en buitenlanders.

We hopen deNTG-leden met deze nieuwe opzet een be-
tere dienst te kunnen leveren.

PR-set
Tien jaar betekent ook: eens stilstaan bij de manier waarop
we als gebruikersgroep naar buiten treden. Daar kan nog
best wat aan verbeterd worden. Een van manieren waarop
we ons presenteren is van oudsher de ‘PR-set’, een uitge-
breide folder die uitlegt wat TEX is, wat deNTG is, met wat
aardige voorbeelden van wat er met TEX & friends zoal
voor moois te realiseren is.

Die PR-set moet nodig opgefrist worden. DeMAPS-
redactie heeft die taak op zich genomen. Binnenkort zal
een geheel vernieuwde versie worden uitgebracht. Ook via
Internet zal die beschikbaar worden gesteld.

WWW
Ook onzeWWW-site heeft onderhoud nodig. Daar zal
ook tijd en energie in worden gestoken. Zo zal deMAPS-
bibliografie helemaal bijgewerkt worden, compleet met
PDF-versies van deMAPS. Verder zal er meer en betere
informatie komen voor wie nog niet of nauwelijks weet
wat TEKS is.

De toekomst van TEX
In NTG-kringen heeft zich een kern van mensen gevormd
die hard aan het nadenken zijn over wat er schort aan de
huidige versie aan TEX, en hoe een betere TEX (“TEX for
the next millennium”) er uit zou moeten zien. Dat levert
heel interessante idee¨en op. En niet alleen idee¨en, ook pro-
ducten. Er zijn al concrete voorstellen en prototypes. El-
ders in deMAPS lees je er meer over.

Werk aan de winkel
Zoals gewoonlijk kosten al die activiteiten veel tijd en
energie. Zoiets moet je dus gezamenlijk doen. Schroom
daarom niet als een van de activiteiten binnen deNTG je
aanspreekt: ga erop af en doe mee. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd.
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