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1 Algemeen
Het jaar 1993 was voor de NTG het lustrumjaar. De
NTG bestond 5 jaar! Twee druk bezette NTG bijeen-
komsten vonden plaats met vele goede lezingen van spre-
kers van zowel binnen als buiten de NTG. Er verschenen
een tweetal uitgebreide MAPS uitgaven (Minutes & AP-
pendiceS). Medewerking werd wederom verleend aan het
LATEX2"projekt.
En voor de rest is er het diverse door de leden gedaan waar-
onder de beschikbaarstelling van de 4allTEX distributieset
en de uitgebreide hulpverlening bij vragen op de TEX-NL
discussielijst.

2 Het NTG bestuur
Het NTG bestuur bestond uit de volgende personen:
� C.G. van der Laan, voorzitter,
� G.J.H. van Nes, secretaris,
� J.L. Braams, penningmeester,
� J.J. Winnink, bestuurslid,
� T.A. Jurriens, bestuurslid (tot juni 1993),
� E.H.M. Frambach, bestuurslid (vanaf juni 1993).

Op de NTG bijeenkomst in juni vonden wederom bestuurs-
verkiezingen plaats. T.A. Jurriens en J.L. Braams traden
af, waarvan de laatste reglementair. Laatstgenoemde stelde
zich ook herkiesbaar. De door het bestuur voorgestelde
twee kandidaten, E.H.M. Frambach en J.L. Braams, wer-
den bij acclamatie gekozen.
Philippe Vanoverbeke werd benoemd tot België-
commissaris, vooral om de contacten met de Vlaamse leden
te verstevigen.

3 Het NTG ledenbestand
Het ledenaantal bleef ook weer in 1993 duidelijk stijgen,
zelfs nog sterker dan in 1992. Eind 1993 telde de NTG 232
leden waarvan 33 instituutsleden. T.o.v. eind 1992 betekent
dit een toename met 39 leden (waaronder 3 instituutsleden).
De contributie bleef in 1993 wederom ongewijzigd.
De duidelijke samenwerking van NTG met TUG, waarbij
het lidmaatschap gecombineerd kon worden overgemaakt,
bleek te resulteren in 74 NTG/TUG leden eind 1993; t.o.v.
eind 1992 een toename van 26(!) leden.
Helaas bleek bij een aantal leden de toezending van zowel
TUGboat als ‘TEX en TUG news’ zeer lang uit te blijven.
De oorzaak hiervan bleek gelukking niet bij de NTG te
liggen.
De volledige NTG ledenlijst met aanvullende hardware-
en software informatie werd wederom gepubliceerd in de
beide verschenen MAPS uitgaven.

4 De NTG bijeenkomsten
Er zijn in 1993 ook weer twee NTG bijeenkomsten ge-
organiseerd welke gekenmerkt werden door een levendige
discussie en een hoge mate van informatie-uitwisseling. De
voorjaarsbijenkomst was tevens de eerste NTG lustrumbij-
eenkomst:
1. Op 10 juni 1993 bij het KNMI te de Bilt.

Aanwezig waren 55 leden.
2. Op 18 november 1993 bij Océ te Den Bosch.

Aanwezig waren 72 leden.

Op deze bijeenkomsten, met als thema respectievelijk:
‘Van Font tot Boek’ en ‘(LA)TEX Gebruikersomgevingen’
vonden de volgende lezingen plaats:
� ‘NTG’s lustrum: terug- en (interactief) vooruitblik’,

door Kees van der Laan;
� ‘De harmonieleer van het schrift’,door Frank Blokland;
� ‘Ervaringen met het maken van boeken via LATEX’,

door Rein Smedinga;
� ‘Writing reports with more than 100 people’, door Jo-

hannes Braams;
� ‘Het boek is een heel nuttig hulpmiddel’, door Huub

van Krimpen;
� ‘4TEX: a TEX workbench for MS-DOS PC’s’, door

Wietse Dol en Erik Frambach;
� ‘Scientific Working Environment: AsTEX’, door Michel

Lavaud.

Van bovengenoemde twee vergaderingen (en lezingen) ver-
schenen verslagen met bijlagen (zie MAPS 91.2, 93.1 en
93.2).

Een deel van de lezingen werd gepresenteerd door spre-
kers, die door de NTG speciaal voor deze gelegenheden
waren uitgenodigd.
De leestafels met TEX-achtige boeken, tijdschriften,
brochures en andere aan TEX verwante documenten,
trok wederom de nodige belangstelling. Bij de na-
jaarsbijeenkomst konden de aanwezigen Addison-Wesley
(LA)TEX/PostScript boeken met reductie aanschaffen.

5 De NTG MAPS
Ook in 1993 verschenen er twee ‘jubileum’ MAPS uitga-
ven met ongeveer 475 (!!) goed gevulde bladzijden (in
1992: ongeveer 340) met ondermeer als inhoud: verslagen
van nationale en internationale bijeenkomsten, book- en
software reviews, artikelen m.b.t. de NTG lezingen, veel
tutorial- en ander soortig educatiemateriaal, TEX/LATEX &
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PostScript bijdragen, font artikelen, TEX en PC’s, TEX ma-
cro’s, de laatste informatie over LATEX3, algemene- en tech-
nische TEX en LATEX bijdragen.
De MAPS heeft nu een vaste redactie, bestaande uit Wietse
Dol, Gerard van Nes en Jos Winnink.

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 4allTEX distributieset
Op de najaarsbijeenkomst werd de 4allTEX distributieset,
bestaande uit 30 DOS diskettes beschikbaar gesteld. Rea-
lisatie hiervan vond plaats dank zij Phons Bloemen, Wietse
Dol en Erik Frambach.
Als basis de reeds enige jaren in gebruik zijnde 4TEX versie,
omringd met alle benodigde utilities, vond deze implemen-
tatie bij de NTG leden gretige aftrek. Naast het distribueren
van het pakketje langs een lijst van adressen in Nederland
en België, werd ook kopieerservice geleverd t.b.v. een aan-
tal leden. Bulletin Board gebruikers konden al één dag na
de NTG najaarsbijeenkomst de software via modemverbin-
ding ophalen. De 4allTEX software is tevens beschikbaar
gesteld via de bekende RUU ftp-server en CTAN.

8 De NTG CD-ROM
Het begon allemaal met een onschuldige suggestie één dag
voor de najaarsbijeenkomst op het NTG bestuursnetwerk.
Direct gevolgd met een sterke discussie binnen het bestuur
en bij de NTG bijeenkomst een zeer positieve belangstel-
ling. Vervolgens een week weer met ontelbare e-mails
zowel binnen het bestuur als met TUG en omliggende zus-
terverenigingen. Dit alles zou het begin worden van een
4allTEX CD-ROM welke een half jaar later beschikbaar
zou moeten zijn. Veel werk werd hiertoe verzet door het
koppel Wietse Dol & Erik Frambach.
Eind 1993 was nog niet te verwachten wat voor een groot
impact voor de NTG dit gehele gebeuren wel niet allemaal
zou hebben: : :

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

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

Exemplaren van de MAPS werden verstuurd. Van een
aantal LUG’s ontvangt de NTG regelmatig hun perio-
dieken (zie ook leestafel NTG bijeenkomsten).

� Namens de NTG werden in 1993 de volgende bijeen-
komsten bezocht:
– TUG’93 te Aston, Birmingham, UK

Van 26 tot 30 juli werd ondermeer door de voor-
zitter en de penningmeester deelgenomen aan deze
jaarlijkse TUG meeting.

– CyrTUG’93 te Pereslav’-Zaleskiı̆, Russia
Van 4 tot 7 oktober werd door de voorzitter deelge-
nomen aan deze Oost-Europese TEX gebruikersbij-
eenkomst.

Van beide bezoeken is uitgebreid verslag gedaan in
MAPS 93.2.

� Op 4 februari en 28 oktober vonden telefonische NTG
bestuursvergaderingen plaats waarin naast de algemene
gang van zaken binnen de NTG, de organisatie van de
NTG bijeenkomsten, Public Relation activiteiten, en
de gebeurtenissen binnen TUG en andere zusterorga-
nisaties ter sprake kwamen. Daarnaast werd aandacht
besteed aan ondermeer bestuursverkiezingen en NTG’s
toekomst.

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

server werd in 1993 wederom veel gebruik gemaakt.
Het aantal abonnees van de listserver steeg tot ruim
180 (eind 1992: 162). Gedurende 1993 werden in to-
taal 1047 (in 1992: 1097 mails) verstuurd. Daarnaast
werd via de NTG diverse bestanden op de TEX-NL
fileserver geplaatst.

� Het NTG-FGBBS BulletinBoard van Frans Goddijn en
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 de ftp-server
van de Piet Tutelaers (TUE).

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

� Door NTG leden werd een belangrijk aantal artikelen
gepubliceerd in TUGboat, het tijdschrift van de inter-
nationale TEX Users Group:
– Victor Eijkhout (1993): The bag of tricks, TUGboat

14#1, 23–24.
– Kees van der Laan (1993): FIFO and LIFO sing the

BLUes, TUGboat 14#1, 54–60.
– Johannes Braams (1993): An update on the babel

system, TUGboat 14#1, 60–62.
– Nico Poppelier (1993): The Donald E. Knuth Scho-

larship: 1993 Scholar and 1994 announcement,
TUGboat 14#2, 102–103.

– Theo Jurriens (1993): From observation to publica-
tion, TUGboat 14#2, 123–126.

– Nico Poppelier (1993): Review of recent LATEX
books, TUGboat 14#2, 127–128.

– Kees van der Laan (1993): Syntactic sugar, TUG-
boat 14#3, 310–318.

– Kees van der Laan (1993): Sorting within TEX,
TUGboat 14#3, 319–328.

– Victor Eijkhout (1993): The bag of tricks, TUGboat
14#4, 424–424.

� Victor Eijkhout was editor van de macro column van
de TUGboat.

� Nico Poppelier was lid van de TUG Board of Directors
en het ‘Knuth scholarship committee’.

� Door Kees van der Laan werd op de TUG94 conferentie
te Aston twee lezingen gegeven.
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