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Jaarverslag NTG
jan–dec 1994

Gerard van Nes

1 Algemeen
Het jaar 1994 was voor de NTG een zeer druk doch een zeer
succesvol jaar. Topper was natuurlijkhet uitbrengen van de
4allTEX CD-ROM. Twee druk bezette NTG bijeenkomsten
vonden plaats met vele goede lezingen van sprekers van
zowel binnen als buiten de NTG. Er verschenen een twee-
tal uitgebreide MAPS uitgaven (Minutes & APpendiceS).
Een MAPS’94 Special Edition werd gemaakt. Medewer-
king werd wederom verleend aan het LATEX2" projekt.
En voor de rest is er het diverse door de leden gedaan waar-
onder het beheer van het bulletin board FGBBS, het beheer
van de TEX-NL en de uitgebreide hulpverlening bij vragen
op de nationale TEX-NL en 4TEXdiscussielijst.

2 Het NTG bestuur
Het NTG bestuur bestond uit de volgende personen:
� C.G. van der Laan, voorzitter (tot juni 1994)
� J.L. Braams, penningmeester (tot juni 1994),
� J.L. Braams, voorzitter (vanaf juni 1994)
� G.J.H. van Nes, secretaris,
� W. Dol, penningmeester (vanaf juni 1994),
� E.H.M. Frambach, bestuurslid
� J.J. Winnink, bestuurslid (tot juni 1994),
� F. Goddijn, bestuurslid (vanaf juni 1994).

Op de NTG bijeenkomst in juni vonden de bestuursverkie-
zingen plaats.

C.G. van der Laan en J.J. Winnink traden af. Ze zouden
volledig ten dienste van de NTG blijven in functie van res-
pectievelijk Oost-Europa TEX vertegenwoordiger (guru) en
MAPS redactielid. Beiden vormden ook de leden van de
(nieuwe) NTG commissie van oudgedienden.
C.G. van der Laan werd vanwege zijn vele verdiensten als
mede-oprichter van de NTG en zijn vele werkzaamheden in
de afgelopen 6 NTG jaren benoemd tot erelid van de NTG
en ontving de unieke allereeste ‘gold’-CD-ROM namens de
gehele vereniging.
De door het bestuur voorgestelde twee kandidaten, W. Dol
en F. Goddijn werden bij acclamatie gekozen.
Philippe Vanoverbeke continueerde ook in 1994 zijn func-
tie van NTG België-commissaris en verstevigde daarmee
de contacten met onze Vlaamse leden.

3 Het NTG ledenbestand
Het ledenaantal bleef ook weer in 1994 duidelijk stijgen.
Eind 1994 telde de NTG 265 leden waarvan 36 instituutsle-
den. Eind 1990/1991/1992/1993 bedroeg het aantal leden

respectievelijk 117/159/193/232 en het aantal instituutsle-
den 21/28/30/33. Een stijging die mede dankzij MAPS en
4allTEX CD-ROM activiteiten een structureel karakter lijkt
te krijgen.
De contributiebleef in 1994 ongewijzigd. Vanwege de ver-
hoogde MAPS- en algemene portokosten werd besloten om
de contributie, die sinds de oprichting van de vereniging
ongewijzigd was gebleven, in 1995 een weinig te verho-
gen.
De samenwerking van NTG met TUG, waarbij het lid-
maatschap gecombineerd kon worden overgemaakt, bleek
te resulteren in 83 NTG/TUG leden eind 1994 (74 eind
1993).
De volledige NTG ledenlijst met aanvullende hardware- en
software informatie werd gepubliceerd in de MAPS uitgave
van november 1994.

4 De NTG bijeenkomsten
Er zijn in 1994 ook weer twee NTG bijeenkomsten geor-
ganiseerd welke gekenmerkt werden door een levendige
discussie en een hoge mate van informatie-uitwisseling.
1. Op 9 juni 1994 bij de Rijksuniversiteit te Groningen.

Aanwezig waren 40 leden.
2. Op 17 november 1994 bij Universitaire Instelling Ant-

werpen.
Aanwezig waren 55 leden.

Op deze bijeenkomsten, met als thema respectievelijk:
‘TEX/LATEX-, MET A F O N T -gereedschappen’ en ‘TEX en
Publiceren’ vonden de volgende lezingen plaats:
� ‘Fonts’, door Erik-Jan Vens;
� ‘Gebruik en Management van TEX in een Unix omge-

ving’, door Piet van Oostrum (RUU);
� ‘LATEX2e: Standard Document Classes and Packages;

Upgrading old styles’, door Johannes Braams (PTT
Research Lab.);

� ‘Manmac BLUes’, door Kees van der Laan;
� ‘Electronisch publiceren bij Elsevier’, door Simon Pep-

ping (Elsevier Science);
� ‘Electronisch publiceren bij Kluwer’, door Rob de Jeu

(Kluwer);
� ‘Het maken van een etymologisch woordenboek met

TEX’, door Prof. H. Blume;
� ‘Real Life Book Production: ervaringen met “‘The

LATEX Companion”’, door Michel Goossens (CERN);
� ‘Maken van IJslands boek’, door Andrea de Leeuw van

Weenen (RUL);
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Van bovengenoemde twee vergaderingen (en lezingen)
verschenen verslagen met bijlagen (zie MAPS 94.1 en
MAPS 94.2).

Een deel van de lezingen werden gepresenteerd door spre-
kers, die door de NTG speciaal voor deze gelegenheden
waren uitgenodigd.
En natuurlijk kwam ook het nodig over 4TEX (en 4allTEX)
weer ter sprake met als vaste sprekers Wietse Dol en Erik
Frambach.
De leestafels met TEX-achtige boeken, alle vorige uitga-
ven van de MAPS, diverse LUG- en andere tijdschriften,
brochures en diverse aan TEX verwante documenten, trok
zoals altijd weer de nodige belangstelling. Bij zowel de
voorjaars- als de najaarsbijeenkomst konden de aanwezi-
gen Addison-Wesley (LA)TEX/PostScript boeken met re-
ductie aanschaffen.

5 De NTG MAPS
Ook in 1994 verschenen er twee MAPS uitgaven met on-
geveer 410 (!!) goed gevulde bladzijden (in 1992 en 1993:
respectievelijk ongeveer 340 en 475). Daarbij onder meer
als inhoud: verslagen van nationale en internationale bij-
eenkomsten, book- en software reviews, artikelen m.b.t.
de NTG lezingen, zeer veel tutorial- en ander educatiema-
teriaal, TEX/LATEX & PostScript bijdragen, font artikelen,
TEX en PC’s, hypertext, TEX en LATEX macro’s, de laatste
informatie over LATEX3, algemene- en technische TEX en
LATEX bijdragen.
De MAPS redactie bestond in 1994 uit Wietse Dol, Gerard
van Nes en Jos Winnink.
Alle MAPS uitgaven werden ook beschikbaar gesteld aan
de 4allTEX CD-ROM. Daarnaast werd eind 1994 oude uit-
gaven op CTAN geplaatst.

Ook werd nog net op het eind van het jaar een MAPS’94
Special Edition gemaakt. Basis hiervoor waren de 100
‘Frequently Asked Questions’ uit het tijdschrift van de UK
TEX Gebruikersgroep ‘Baskerville’. De versturing aan de
NTG leden heeft begin 1995 plaatsgevonden.

6 De NTG werkgroepen
De functie van de NTG werkgroepen blijkt toch wat op
zijn retour te zijn. Bijdragen komen hoofdzakelijk van in-
dividuele leden. De veel gebruikte TEX-NL discussielijst
zorgt dikwijls voor een vorm van ‘overleg’.

7 De NTG CD-ROM
De klapper van 1994. Een half jaar na het idee, werd de
eerste 4allTEX CD-ROM naar de grondlegger van het gehele
gebeuren — Eberhard Mattes — toegestuurd. De eerste
‘gold-disc’ werd op de voorjaarsbijeenkomst overhandigd
aan de vertrekkende voorzitter.
Gemaakt in een oplage van 600 stuks,bleek deze CD-ROM al
binnen 2 maanden volledig te zijn uitverkocht. Begin sep-
tember kwam een tweede versie beschikbaar. Eind 1994
waren ongeveer 1300 CD-ROM’s in andere handen overge-
gaan.

Veel werk werd hiertoe verzet door het koppel Wietse Dol
& Erik Frambach, doch ook Phons Bloemen en diverse
mensen er omheen hebben het nodige bijgedragen aan het
succes.
Dat 1994 slechts een voorproefje zou zijn van hetgeen
in 1995 zou gaan gebeuren, had niemand in het begin
van 1994 maar enigszins kunnen indenken: : :

8 NTG op World Wide Web
Phons Bloemen en Henk Haan zijn druk bezig ge-
weest met het maken van NTG-WWW pagina’s.
Een experimentele versie is reeds beschikbaar op
http://ei0.ei.ele.tue.nl/˜phons/ntg/ntg.html.
Acties zijn door Jules van Weerden gestart om een aparte
www.ntg.nl WWW-site te kunnen openen.

9 Bestuursactiviteiten
� De voorzitter had vanuit zijn functie zitting in de Board

of Directors van TUG.
� De NTG wisselde informatie uit met de LUGs: Exem-

plaren van de MAPS werden verstuurd naar de meeste
LUG’s. Van een aantal LUG’s ontving de NTG de
periodieken (zie ook leestafel NTG bijeenkomsten!).

� Namens de NTG werden in 1994 de volgende bijeen-
komsten bezocht:
– TUG’94 te Santa Barbara, Californië.

Van 31 juli tot 4 augustus werd door de voorzitter
deelgenomen aan deze jaarlijkse TUG meeting. Een
lezing werd door hem aldaar gegeven.

– EuroTeX’94 te Gdańsk, Polen.
Van 25 tot 30 september werd door de voorzitter, de
beide leden van het 4TEX team en de oud-voorzitter
Kees van der Laan, deelgenomen aan deze Poolse
TEX gebruikersbijeenkomst. Zowel een aantal le-
zingen als een 4TEX- en een Manmac cursus namen
deze NTG deelnemers voor hun rekening.

– CyrTUG’94 te Dubna, Rusland.
Van 7 tot 10 september werd door Kees van der Laan
deze Oost-Europese bijeenkomst bijgewooond. Ge-
koppeld aan deze trip werd tevens een bezoek ge-
bracht aan Kazan en Petersburg waarbij voordrach-
ten gegeven werden aan de locale CyrTUG gemeen-
schap.

– BachoTEX’94 te Polen.
Van 30 april tot 3 mei werd eveneens door de toen-
malige voorzitter deze Oost-Europese GUST’94 bij-
eenkomst bijgewoond. Lezing over BLUe’s zaken
werd gegeven.

– NTUG’94 te Noorwegen.
Gehouden op 16 mei en bijgewoond eveneens door
de toenmalige voorzitter.

Van de TUG’94 en de CyrTUG’94 meeting (inclusief
rondreis) is uitgebreid verslag gedaan in MAPS 94.2.
De BachoTeX’94 en de NTUG’94 bijeenkomst werden
verslagen in MAPS 94.1.
Een aantal van bovengenoemde bijeenkomsten werden
op uitnodiging bijgewoond.
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� Op 3 maart, 22 juni en 10 november vonden telefoni-
sche bestuursvergaderingen plaats waarin naast de al-
gemene gang van zaken binnen de NTG, onder meer de
organisatie van de NTG bijeenkomsten,Public Relation
activiteiten, 4allTEX (distributiemogelijkheden), con-
tributievaststelling en de gebeurtenissen binnen TUG
en andere zusterorganisaties ter sprake kwamen. Op 16
september vond een fysieke bijeenkomst bij de voor-
zitter thuis plaats.

10 Diversen
� Van zowel de TEX-NL fileserver als de TEX-NL list-

server werd in 1994 zoals wederom veel gebruik ge-
maakt. Het aantal abonnees van de listserver bleef
tamelijk stabiel gedurende het gehele jaar. Voor
respectievelijk eind 1992/1993/1994: 162, 180 en
175. Gedurende respectievelijk 1992/1993/1994 wer-
den 1097/1047/1242 e-mails op TEX-NL verstuurd.
Boven aan de lijst Piet van Oostrum die met 10% van
de e-mails veel TEX gebruikers uitstekend wist te on-
dersteunen.
De activiteiten van de TEX-NL fileserver waren daar-
entegen minimaal, vooral vanwege de vele andere al-
ternatieven.

� Een nieuwe discussielijst was die van 4TEX. Gestart
in april 1994, bleek deze lijst met 170 abonnees eind
december, duidelijk in een behoefte te voorzien.
Er werden in de 304 dagen van het bestaan in het totaal
572 e-mails verstuurd met als top-3 lijst van verstuur-
ders: Wietse Dol, Erik Frambach en Frans Goddijn.
Ze namen ieder ongeveer 15% van de e-mails voor hun
rekening.

� Het NTG-FGBBS Bulletin Board van Frans Goddijn
(en aandrager Henk de Haan) werd door zowel NTG-
ers als niet NTG-ers dagelijks bezocht. Het FGBBS
bevat op dit moment een indrukwekkende hoeveelheid
(LA)TEX materiaal.

� Vele leden maakten via e-mail dan wel via ftp dankbaar
gebruik van de RUU fileserver van Piet van Oostrum
voor het verkrijgen van diverse soorten TEX materiaal.
Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van enkele andere
ftp-server systemen in Nederland.

� Actieve medewerking werd verleend aan het LATEX2"
project door het LATEX3 teamlid Johannes Braams.

� Door Johannes Braams werden zowel op TUG’94 als
EuroTEX’94 lezingen m.b.t. LATEX2" gegeven. Wietse
Dol en Erik Frambach toonden op de EuroTEX’94 con-
ferentie de mogelijkheden van 4TEX zowel in de vorm
van lezingen als in de vorm van een cursus.
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