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Gerard van Nes

1 Algemeen
Het jaar 1995 was voor de NTG een zeer druk en wederom
succesvol jaar. Toppers waren natuurlijk EuroTEX’95 en
de uitgave van de derde editie van de 4allTEX CD-rom.
Twee NTG-bijeenkomsten (waarvan de eerste goed be-
zocht) vonden plaats met vele goede lezingen van spre-
kers van zowel binnen als buiten de NTG. Er verscheen
een tweetal uitgebreide MAPS uitgaven (Minutes & AP-
pendiceS). Daarnaast werd begin 1995, de MAPS’94 Spe-
cial Edition aan alle NTG-leden beschikbaar gesteld.
En voor de rest is er het diverse door de leden gedaan
waaronder onder meer 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 4TEX
discussielijst. En niet te vergeten de medewerking aan het
LATEX2ε project.
Helaas wordt het vele NTG-werk door slechts een te be-
perkte groep actievelingen uitgevoerd. Er blijkt duidelijk
behoefte te zijn aan uitbreiding.. .

2 Het NTG bestuur
Het NTG bestuur bestond in 1995 uit de volgende perso-
nen:
• J.L. Braams, voorzitter (tot juni 1995),
• J.L. Braams, bestuurslid (vanaf juni 1995),
• E.H.M. Frambach, voorzitter (vanaf juni 1995),
• E.H.M. Frambach, bestuurslid (tot juni 1995),
• G.J.H. van Nes, secretaris,
• W. Dol, penningmeester,
• F. Goddijn, bestuurslid,

Op de NTG-bijeenkomst in juni vonden de bestuursver-
kiezingen plaats. Erik Frambach en Gerard van Nes tra-
den reglementair af. Beiden stelden zich echter herkies-
baar en werden vervolgens bij acclamatie herkozen. Johan-
nes Braams droeg de voorzittershamer over aan Erik Fram-
bach.

Philippe Vanoverbeke continueerde ook in 1995 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 1995 stijgen, echter
wel duidelijk minder dan in de jaren daarvoor. Het aan-
tal instituutsleden nam daarentegen af. Eind 1995 telde
de NTG 286 leden waarvan 33 instituutsleden. Eind
1990/1991/1992/1993/1994 bedroeg het aantal leden res-

pectievelijk 117/159/193/232/265 en het aantal instituut-
sleden 21/28/30/33/36. Mede dankzij MAPS en 4allTEX
CD-rom activiteiten lijkt het ledenaantal in 1996 de 300-
grens te gaan passeren.

De contributie werd in 1995 voor het eerst — sinds de op-
richting van de vereniging in 1988 — met f 15,– per in-
dividueel lidmaatschap verhoogd hetgeen mede werd ver-
oorzaakt door de toegenomen MAPS- en algemene porto-
kosten.

De samenwerking van NTG met TUG — waarbij het
lidmaatschap gecombineerd kon worden overgemaakt —
bleek te resulteren in 85 NTG/TUG leden eind 1995 (83
eind 1994). Vanwege de verlate toezending van de het
TUG-tijdschrift ‘TUGboat’ werden enkele gecombineerde
lidmaatschappen omgezet in NTG-lidmaatschappen.

Vanwege de omvangrijke MAPS (en EuroTEX’95 pro-
ceedings) uitgaven werd in 1995 geen volledige NTG-
ledenlijst gepubliceerd (dit zal begin 1996 plaatsvinden).

Opvallend was eind 1995 het aantal NTG-leden (orde
grootte 20) die, ondanks diverse aansporingen, nog niet aan
de contributieverplichtingen over het lopende jaar hadden
voldaan.

4 De NTG bijeenkomsten
Er zijn in 1995 ook weer twee NTG-bijeenkomsten georga-
niseerd welke gekenmerkt werden door een levendige dis-
cussie en een hoge mate van informatie-uitwisseling.
1. Op 24 mei 1995 bij de Universiteit Twente.

Aanwezig waren 56 leden.
2. Op 5 september 1995 tijdens de EuroTEX’95 bijeen-

komst op Papendal te Arnhem.
Aanwezig waren 33 leden.

Op de eerstgenoemde bijeenkomst met als thema: ‘Multi-
media en TEX’. vonden de volgende lezingen plaats:
• De NTG op het World Wide Web door Henk de Haan;
• LATEX2HTML ervaringen door Arno Kemperman (Ka-

tholieke Universiteit Nijmegen);
• Xhdvi ervaringen door Peter Gragert (Universiteit

Twente);
• Adobe Acrobat 2.0; ‘beyond the bounds of paper’ door

Wiegert Tierie (Adobe Systems);
• Het produceren van intelligente teksten met TEX door

Hans Hagen (Pragma).

Deelnemers aan de najaars NTG-bijeenkomst konden op
dezelfde dag vrijblijvend de lezingen (met thema ‘Graphics
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and packages’ en ‘Electronic documents’) van EuroTEX’95
volgen.

Van bovengenoemde twee vergaderingen (en lezingen)
verschenen verslagen met bijlagen in MAPS 95.1 en
MAPS 95.2. Een deel van de lezingen werd gepresenteerd
door sprekers die door de NTG speciaal voor deze gelegen-
heden waren uitgenodigd.
En natuurlijk kwam ook weer het nodige over 4TEX (en
4allTEX) weer ter sprake met als vaste sprekers Wietse Dol
en Erik Frambach.
De leestafels met TEX-achtige boeken, vorige uitgaven van
de MAPS, diverse LUG- en andere tijdschriften, brochures
en diverse aan TEX verwante documenten, trok zoals altijd
de nodige belangstelling. Bij zowel de voorjaars- als de na-
jaarsbijeenkomst konden de aanwezigen Addison-Wesley
(LA)TEX/PostScript boeken met reductie aanschaffen.

5 EuroTEX’95
De Europese TEX bijeenkomst EuroTEX vond in 1995 voor
het eerst in Nederland plaats op het sport- en congrescen-
trum Papendal te Arnhem. Gedurende een week vonden
ruim 30 lezingen en een vijftal tutorials plaats. Het aantal
deelnemers lag tegen de honderd. Zeer opvallend was ech-
ter de sterke absentie van de NTG leden. Slechts een 15-tal
(inclusief bestuursleden) waren aanwezig ondanks een eer-
dere peiling tijdens een NTG-bijeenkomst welke een schat-
ting gaf van ongeveer 75 NTG-deelnemers.

Uniek voor deze bijeenkomst was de ‘Oost-Europa TEX-
bus’ die 50 Oost- en Mid-Europa TEX-ers van en naar
Warsau bracht. De organisatie was in handen van Kees van
der Laan met hulp van de betrokken LUGs: GUST (Ju-
lita Bolland, Tomek Przechlewski), CyrTUG (Irina Mak-
hovaja) en CS-TuG (Petr Sojka). Een fraai staaltje van sa-
menwerking. Door de (gesponsorde) bus waren de con-
greskosten voor deze Oost- en Mid-Europa TEX-ers laag.

De social event bestond uit een boottocht op de Rijn inclu-
sief diner, gearrangeerd door Theo Jurriens. Het nationale
Park ‘De Hoge Veluwe’ gaf m.n. de Russen de gelegen-
heid te (leren) fietsen op onze witte fietsen, naast het genie-
ten van een van onze mooiste kunstschatten in een uniek
park. Informeel werd op vrijdag een dagtripje georgani-
seerd naar Amsterdam door Kees van der Laan, die tevens
voorging op een wandeling door de stad met als eerste stop
de winkel van Computer Collectief. De bloemenmarkt was
in trek. De komende BachoTEX zal hierdoor opgefleurd
worden met Hollandse tulpen.

De coördinatie van EuroTEX’95 was in handen van Erik
Frambach. Hij werd daarbij ter zijde gestaan, naast de
NTG-bestuursleden, door onder meer Theo Jurriens, Ruud
Koning, Kees van der Laan, Piet van Oostrum Simon Pep-
ping en Piet Tutelaers.

Vele sponsors maakten EuroTEX’95 mogelijk. De
hoofdsponsor van de conferentie was 4allTEX. Daarnaast
werd sponsoring geleverd door Elsevier, Wolters Kluwer,
Adobe, Computer Collectief, Scientific Word, Sun, Y &
Y, Addison-Wesley, TUG’95 (de boekenveiling), en ver-

schillende TEX Users Groups. Dankzij deze sponsoring
kon EuroTEX’95 zonder verlies (maar wel met een men-
tale winst) afgesloten worden.

Vóór de aanvang van de conferentie was een 440 pagina’s
dikke proceedings beschikbaar. Wietse Dol wist in zeer
korte tijd dit unieke boekwerk (welke als bijlage bij MAPS
#15 aan de NTG-leden werd verstuurd) te realiseren. Alge-
mene positieve waardering was er over de vormgeving van
dit unieke boekwerk.

6 De NTG MAPS
Ook in 1995 verschenen er twee MAPS uitgaven met ruim
235 goed gevulde bladzijden plus de EuroTEX’95 pro-
ceedings met ruim 440 (!!) bladzijden. Daarbij onder meer
als inhoud: verslagen van nationale en internationale bij-
eenkomsten, artikelen m.b.t. de NTG lezingen, zeer veel
tutorial- en ander educatiemateriaal, TEX/LATEX & Post-
Script bijdragen, font-, TEX- en PC-, hypertext-artikelen,
bijdragen m.b.t. TEX en LATEX macro’s, de laatste informa-
tie over LATEX3, SGML en algemene plus technische TEX
en LATEX bijdragen.

De MAPS-redactie bestond in 1995 uit Wietse Dol en Ge-
rard van Nes, met redactionele medewerking van Frans
Goddijn, Philippe Vanoverbeke en Jos Winnink.
MAPS 95.1 werd ook zowel in PostScript als PDF beschik-
baar gesteld op de derde editie van de 4allTEX CD-rom.

Begin 1995 werd aan alle NTG-leden, de MAPS’94 Spe-
cial Edition toegestuurd. Basis voor deze MAPS-special
waren de ‘100 Frequently Asked Questions’ uit het tijd-
schrift van de UK TEX Gebruikersgroep ‘Baskerville’.

In juni 1995 is, in samenwerking met Christina Thiele, de
(besloten) internationale TeX-eds discussielijst opgericht
t.b.v. de editors van de locale gebruikersgroep tijdschriften.

Eind 1995 is de eindredactie van de MAPS overgegaan van
Gerard van Nes naar Wietse Dol. Eerstgenoemde blijft wel
actief binnen de redactie.

7 De NTG werkgroepen
Ook gedurende 1995 blijken de NTG-werkgroepen te zijn
ingesluimerd. Activiteiten komen hoofdzakelijk van indi-
viduele leden. De veel gebruikte TEX-NL discussielijst
zorgt reeds dikwijls voor een vorm van ‘overleg’.

8 De NTG CD-ROM
De belangstelling voor de 4allTEX CD-rom bleef ook in
1995 toenemen. Op PC-gebied is de CD-rom inmiddels
internationaal een standaard. In juli kwam de derde editie
van CD-rom beschikbaar. Een dubbel-CD-rom. Net op tijd
om de eerste exemplaren ervan tijdens de TUG’95 bijeen-
komst in Florida uit te reiken. Donald Knuth ontving het
eerste exemplaar. De gold disc van de derde editie werd
overhandigd aan TUG.

Veel werk werd in het gehele CD-rom ontwikkel- en pro-
duktieproces verzet door het koppel Wietse Dol & Erik
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Frambach, doch ook diverse mensen er omheen hebben het
nodige bijgedragen aan het succes.

9 NTG op World Wide Web
NTG was ook in 1995 op het WWW beschikbaar. Ac-
ties zijn ondernomen om de WWW-server een definitieve
plaats te geven. Diverse pagina’s zijn echter sterk achter-
haald. Een grondige update wordt voor 1996 gepland.

Het adres is: http://www.ntg.nl/.

Het nodige t.b.v. de NTG WWW-server is gedaan door on-
der meer Piet van Oostrum en Jules van Weerden. Eerstge-
noemde beheert thans de NTG WWW-site en is bezig een
volledige CTAN-mirror op te zetten op nieuwe hardware
die de NTG uit de opbrengst van de 4allTEX CD-rom heeft
bekostigd.

10 Bestuursactiviteiten
De NTG wisselde informatie uit met de LUGs: Exempla-
ren van de MAPS werden verstuurd naar de meeste zuster-
organisaties (inclusief TUG). Van de Duitse en Franse ge-
bruikersgroep ontving de NTG de periodieken (zie ook de
leestafel tijdens NTG-bijeenkomsten!).

Namens de NTG werden in 1995 de volgende bijeenkom-
sten bezocht:
• TUG’95 te St. Petersburg, Florida.

Van 24 – 28 juli werd door de secretaris en de pennning-
meester deelgenomen aan deze jaarlijkse TUG mee-
ting. Een 4TEX-lezing werd aldaar gegeven en de TeX-
editors bijeenkomsten werden bijgewoond. Een uitge-
breid verslag van deze bijeenkomst is gepubliceerd in
MAPS #15 (blz 8 –13).
• EuroTeX’95 te Arnhem.

Natuurlijk was het gehele bestuur (op persoonlijke ti-
tel) bij deze belangrijke conferentie van 4 – 8 septem-
ber 1995 aanwezig. Daarnaast waren gedurende deze
week een handvol andere NTG-leden aanwezig. Op de
tweede dag van deze bijeenkomst werd tijd vrijgemaakt
voor de 16e NTG-bijeenkomst.
• BachoTEX’95 te Polen.

Van 29 april tot 3 mei werd eveneens door Erik
Frambach en Kees van der Laan deze Oost-Europese
GUST’95 bijeenkomst bijgewoond. Lezingen m.b.t.
4allTEX en BLUe’s zaken werden gegeven.
Een verslag van deze bijeenkomst is in MAPS 95.1
(blz. 212–213) opgenomen.

Op 8 maart en 26 augustus vonden bestuursvergaderingen
plaats waarin naast de algemene gang van zaken binnen
de NTG, onder meer de organisatie van de NTG bijeen-
komsten, Public Relation activiteiten, 4allTEX (distributie-
mogelijkheden), financiële zaken, royementen, EuroTEX,
taakverdeling binnen het bestuur en de gebeurtenissen bin-
nen TUG en andere zusterorganisaties ter sprake kwamen.

11 Diversen
• Van de TEX-NL discussielijst werd in 1995 wederom

veel gebruik gemaakt. Zowel het aantal abonnees van
deze listserver als ook het e-mail verkeer bleef tamelijk
stabiel. Aantal abonnees eind 1992/1993/1994/1995:
162, 180, 175 en 181. Aantal e-mails gedurende
1992/1993/1994/1995: 1097/1047/1242/1216.
Boven aan de lijst van TEX-NL actievelingen (op een
hoge eenzame plaats) stond Piet van Oostrum die met
140 verstuurde e-mails (nagenoeg 100% hiervan waren
antwoorden op gestelde vragen), veel TEX gebruikers
uitstekend wist te ondersteunen.
De activiteiten van de TEX-NL fileserver waren daar-
entegen minimaal, vooral vanwege aanwezige alterna-
tieven.
• De in april 1994 gestarte 4TEX discussielijst kende

eind 1995 232 abonnees wereldwijd (eind 1994: 170).
Deze lijst bleek ook duidelijk in een behoefte te voor-
zien.
Er werden in 1995 in het totaal 529 e-mails verstuurd
(in 1994: 572) met als top-3 lijst van verstuurders we-
derom: Wietse Dol, Erik Frambach en Frans Goddijn.
Ze namen samen ongeveer 59% (!) van de e-mails voor
hun rekening, in nagenoeg alle gevallen voor het beant-
woorden van allerlei soorten 4TEX en 4allTEX achtige
vragen.
• Het NTG-FGBBS Bulletin Board van Frans God-

dijn werd door zowel NTG-ers als niet NTG-ers nog
steeds dagelijks bezocht. Het FGBBS bevat naast de
4allTEX CD-ROM, een indrukwekkende hoeveelheid
aan (LA)TEX materiaal.
• Vele leden maakten via e-mail dan wel via ftp dank-

baar gebruik van de RUU fileserver van Piet van Oost-
rum voor het verkrijgen van diverse soorten TEX mate-
riaal. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van enkele
andere ftp-server systemen in Nederland.
• Actieve medewerking werd verleend aan het LATEX2ε

project door het LATEX3 teamlid Johannes Braams.
• Wietse Dol toonde tijdens TUG’95 conferentie in

St. Petersburg de mogelijkheden van 4allTEX zowel in
de vorm van een lezing als in de vorm van een cursus.
Op de EuroTEX’95 conferentie in Arnhem werd door
Johannes Braams de status van babel uiteengezet. Kees
van der Laan gaf presentaties over het indexen in one-
pass en het gebruik van de database functionaliteit bin-
nen BLUe’s format. Hans Hagen vertelde over de mar-
kup van chemische formules. Erik-Jan Vens leverde
een bijdrage over conversie van Euler METAFONT
naar PostScript Type1. Andries Lenstra verhaalde over
zijn δαTEX.
Tijdens deze conferentie gaf Piet van Oostrum een tuto-
rial over de nieuwe FANCYHEADINGS mogelijkheden.


