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1 Opening
Voorzitter Erik Frambach opent de achttiendeNTG-
bijeenkomst en dankt gastheren Ton Biegstraaten en Peter
van der Wijden.

2 Notulen van de achttiende
ntg-bijeenkomst van 24 oktober 1996

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3 Ingekomen stukken en mededelingen
Secretaris Gerard van Nes verwijst naar de leestafel annex
NTG-winkel die in de hal is ingericht. Daar zijn de bin-
nengekomen tijdschriften van diverse zusterverenigingen
te vinden en een gevarieerd aanbod van voorbeelden van

boeken en documenten die met TeX zijn gemaakt. Ook
Addison-Wesley werd bereid gevonden een stand in te rich-
ten waar een veelheid aan TeX-boeken en andere boeken
die voor ons van belang kunnen zijn, met korting wor-
den aangeboden. Het zojuist verschenen boek “The LaTeX
Graphics Companion” ligt er in voldoende exemplaren ge-
reed. Gerard heeft gezorgd voor de gekleurde naambadges:
blauw voor gastheren en sprekers, geel voor ereleden, rood
voor bestuur en wit voor overige leden, waarbij de aanspo-
ring hoort dat leden met witte badges een volgend keer een
andere kleur badge kunnen “verdienen”. . .

4 NTG Ledenvergadering
4.1 Jaarverslag secretaris
Piet van Oostrum vraagt of4allTeX nu een toekomst bij
Addison Wesley gaat krijgen of niet. Erik Frambach ant-
woordt dat dit nog niet zeker is maar dat de verkoop intus-
sen goed doorloopt.

4.2 Jaarverslag penningmeester
Hierbij wordt toegelicht dat de winst van het4allTeX
project nog niet is gespecificeerd omdat het precieze be-
drag nog moet worden vastgesteld. Over de verdeelsleutel
(50–50) zijn 4TeX-team en bestuur het al eerder eens ge-
worden.

4.3 Royementen
De vergadering gaat hiermee akkoord.

4.4 Verslag kascontrolecommissie
Kees van der Laan meldt namens de commissie dat men
akkoord is, onder voorbehoud van een nog uit te voeren
steekproefsgewijze controle van een aantal “bonnetjes”.
De commissie adviseert overigens een eenvoudiger manier
van administreren. De penningmeester licht toe dat hij hier-
mee al ver is gevorderd.

4.5 Vaststelling nieuwe kascontrolecommissie
Kees van der Laan en J.H. van de Stadt zullen samen de
nieuwe commissie vormen.

4.6 Voorstel erelidmaatschap
Een ingevoegd agendapunt: het bestuur stelt voor om Piet
van Oostrum te benoemen tot erelid voor het leven. Hij
komt daarmee in gezelschap van Kees van der Laan en Jo-
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hannes Braams. De reden om Piet erelid te maken is zijn
niet aflatende inzet bij het helpen van medegebruikers van
TeX. Onder andere via mailinglijstTEX-NL kunnen talloze
gebruikers van TeX gebruik maken van zijn grote expertise
en zijn duidelijke, snelle, direct toepasbare uitleg. Dankzij
zijn aanwijzingen heeft menigeen de weg gevonden naar
de oplossing of het macropakket dat het gewenste resultaat
gaf. Zijn eindeloze geduld en snelle support zijn van on-
schatbare waarde voor de beginnende ´en de ervaren TeX-
gebruiker.

De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met dit voor-
stel en Piet van Oostrum krijgt een nieuwe badge in bijpas-
sende kleur uitgereikt. Bij dit erelidmaatschap hoort het
voorrecht om levenslang kostenloos lid te mogen blijven
van deNTG.

4.7 Bestuursverkiezingen
Er wordt afscheid genomen van Wietse Dol als bestuurslid
en penningmeester. Een cadeau wordt Wietse namens alle
leden aangeboden.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Wybo
Dekker als opvolger. Wybo Dekker licht toe dat hij in de
afgelopen maanden zich onder andere heeft beziggehou-
den met het omzetten van de tot dan toe gebruikte Lotus
Spreadsheet naar een simpeler database die door eenPERL

script op meerdere manieren wordt verwerkt tot de beno-
digde TeX-documenten.

4.8 Verslag hoofdredacteur MAPS
Erik Frambach dankt allereerst Taco Hoekwater voor de
energieke wijze waarop hij zijn taak als hoofdredacteur
heeft aangepakt. Dank komt ook toe aan Taco’s werkgever
Kluwer, die hem in de gelegenheid stelt om mede onder
werktijd met deMAPS zaken bezig te zijn. Taco Hoekwater
licht toe dat het inderdaad erg veel werk blijkt te zijn, te
veel voor de huidige redactie, en dat aanvulling dringend is
gewenst.
Opbouwende kritiek kan het beste per post of per email
worden gemeld. Het zou wenselijk zijn om auteurs tevoren
nog een preview te geven van hun eigen artikel, maar in de
praktijk ontbreekt daarvoor veelal de tijd. DeMAPS.STY

zal grondig worden gereviseerd om het mogelijk te maken
dat meer artikelen met minder problemen kunnen worden
verwerkt.
Siep Kroonenberg meldt zich aan als nieuw lid van de re-
dactie.

4.9 Wat verder ter tafel komt

MAPS Award Gerard van Nes meldt dat er veel leuke,
afwisselende artikelen zijn verschenen in dezeMAPS. Een
aantal van de auteurs heeft al eens eenMAPS-award ge-

kregen. Gerard van Nes wijst nog eens op de verdiensten
van erelid en oprichter Kees van der Laan, met5 artikelen
in dezeMAPS aanwezig, en Hans Hagen zelfs met6 bijdra-
gen.
De MAPS Award gaat ditmaal naar Ton Biegstraaten voor
zijn spectaculaire artikel over fonts, een uitdagend, stimu-
lerend en (voor de redactie) technisch zeer gecompliceerd
artikel dat dezeMAPS met name tot een bijzondereMAPS

heeft gemaakt. Destretchable sweet boxesvan gesuikerde
glue zijn er tevens voor Gerrit Oomen, van Kluwer, die
aan Taco Hoekwater de ruimte en stimulans heeft gegeven
om zich zo voor deMAPS in te spannen.

Vestzakboekje Kees van der Laan stelt voor een vest-
zakboekje te produceren met daarin een versie van boven-
genoemd artikel over fonts. Taco Hoekwater voelt daar wel
voor en zal in dat geval een artikel toevoegen over de di-
verse problemen die deze op CTAN beschikbare fonts op-
leveren.

Verouderde CM fonts Hans Hagen vraag zich af of de
MAPS redactie nog rekening moet houden met verouderde
CM fonts. Op Knuths homepage wordt daarover nogal ge-
mopperd. Taco Hoekwater licht toe dat dit probleem al
goeddeels is “overgewaaid”.

4.10 Miscellaneous

Communicatiezaken: TEX-NL, WWW, FTP-server, FG-
BBS Jules van Weerden merkt op dat de4TEX lijst de
laatste tijd erg rustig is. Er is een afspraak met het reken-
centrum dat er wel meerdere mailinglijsten kunnen worden
opgezet zolang deze niet te omvangrijk worden.
Piet van Oostrum vertelt dat het wachten is op een nieuwe,
betereFTP-server. Hij licht verder de technische verschil-
len (gemak, transmissiesnelheid) toe tussen benadering via
FTP en viaHTTP.
Frans Goddijn merkt op dat er in deMAPS nog een oud
nummer voorFGBBS wordt vermeld: dit is sinds de over-
gang naar tiencijferige nummers026-3217041 geworden.
Verder zoekt hij assistentie van iemand die met enige ken-
nis van zaken een aantal files en directories vanCTAN kan
selecteren en van commentaar voorzien ten behoeve van
het plaatsen van deze files opFGBBS. Jos Winnink belooft
hiervoor zijn best te zullen doen.

TUG/LUG aangelegenheden Erik Frambach en Hans
Hagen zullen naar deTUG-bijeenkomst gaan deze zomer.
Kees van der Laan meldt dat er in september een Cyrtug
bijeenkomst is te verwachten. Informatie hierover kan bij
Kees van der Laan worden ingewonnen. DeMAPS-redactie
verwacht een dik verslag over deze bijeenkomst!

2 MAPS



Verslag

De nieuwe UNIX TeX CD-ROM Wybo Dekker merkt op
dat er een probleem is metDVIPS van dezeCD-ROM, dat
buggy werkt indien er gebruik wordt gemaakt vanpartial
font downloading. Taco Hoekwater meldt dat de win32 ver-
sie wel compileert, maar dat er geen viewer bijzit, waarop
Erik Frambach uitlegt dat hier een reden voor is: previe-
wen is eenexternegebeurtenis en de programmatuur er-
voor hoort ook niet bij de standaard programmatuur. Pieter
Miedema meldt dat de Linux versie wel vanCD-ROM is te
draaien, maar zich niet vanHD laat gebruiken.

Vooruitzichten nieuwe 4allTeX CD Wietse Dol licht
toe: een manco van emTeX is dat het zeer traag werkt met
de nieuweTDS (TeX directory structuur). Het pakket is
daarentegen wel betrouwbaar en stabiel. Het plan is om
4allTeX te updaten en uit te breiden met nieuwe opties (al-
ternatieve viewers) en ditop korte termijnte realiseren. Op
langere termijn wordt deTDS geı̈mplementeerd en dan zal
de CD-ROM een geheel andere opzet krijgen. In1998 valt
daarna de geheel nieuwe Windows-versie te verwachten. In
de pauze zal Wietse de nieuwigheden van de komende4all-
TeX CD-ROM alvast laten zien. Het4allTeX-team houdt
zich aanbevolen voor tips en hints, o.a. betreffende de
vindplaatsen van nu nog onbekende tools (immers, niet alle
goeie TeX-spullen staan ook opCTAN. Prachtige dingen
blijken soms heel ergens anders vandaan te komen).
Erik Frambach vertelt dat de contacten met Addison-
Wesley over het4allTeX project lang niet zo vlot gaan als
werd gehoopt. De komende update van deCD-ROM zal
waarschijnlijk op de beproefde manier via deNTG worden
verspreid. De versie die daarna komt, zou misschien ook
weer, met een nieuwe, duidelijke afspraak, bij deNTG on-
derdak kunnen vinden.

Verslag werkgroepen

WG Spelling: Erik Frambach vraagt namens de WG
om hulp bij het verder corrigeren van de huidige
woordenlijsten.

WG Nederlandse TeX: Werkgroeplid Johannes Braams
zal zijn verslag later inleveren.

WG TeX & SGML Taco Hoekwater is eigenlijk te druk
met andere werkzaamheden, en zoekt vervanging als
contactpersoon voor deze WG.

Wat verder ter tafel komt Er onstaat een discussie over
de (gewenste) status van de WG educatie. Besloten wordt
dat de WG Educatie niet langer het predicaat sluimerend
zal hebben maar actief en zal worden bemand door Kees
van der Laan, Piet van Oostrum en vermoedelijk Piet Tu-
telaers. De werkgroep zal in een eerste verslag aangeven
welke activiteiten worden ondernomen.

4.11 Rondvraag en sluiting

Lustrum Hans Hagen roept leden op om zich te melden
bij de lustrumcommisie, o.a. met idee¨en voor de mogelijk
2-3 dagen beslaandeNTG lustrumbijeenkomst. Thema zou
kunnen zijn, iets als “Hoe maak je goede documenten hoe
doe je dat in TeX?” Gedacht wordt aan een aantal promi-
nente sprekers, o.a. op typografisch gebied. Taco Hoek-
water meldt dat deMAPS voor deze gelegenheid extra dik
(500 pagina’s), breed en kleurig zal worden!

LUG CD René van der Heijden vraagt zich af of er iets
is gekomen van het voornemen om van alleLUGS de pu-
blicaties op eenCD-ROM te brengen. Erik Frambach meldt
dat dit project slaapt. DeNTG heeft als enige wel alles op
Internet staan. Het gaat hier om maar liefst80 MB aan
documenten, inPDF, zoveel mogelijk metPSfonts.

Afsluiting Er volgden boeiende lezingen en in de
pauzes was er veel te bekijken, te lezen en te bepraten (en
voortreffelijk te eten en te drinken. . . ) De laatste lezing
van de dag bleek vooral een een reeks voorzetten door de
spreker, waarop een levendige discussie in de zaal volgde.
De kenners op het gebied vanSGML konden hierdoor hun
meningen aan elkaar toetsen terwijl de argeloze toehoorder
meer te weten kwam over “wat isSGML in hemelsnaam?”.
Een ontspannen en levendig besluit van deze dag, die door
een kleinere groep nog geanimeerd werd voortgezet aan
de dis van een gezellig eethuis waar deNTG een eigen
eetkamer had gereserveerd.

Volgende bijeenkomst De leden worden uitgenodigd
op de volgende vergadering, op zaterdag15 november in
het AMC te Amsterdam. Thema wordt “Hacken zonder
hoogtevrees”.
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