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1 Algemeen
In 1991 ging de NTG zijn 4e jaar van bestaan in. We-
derom verschenen er een tweetal MAPS (Minutes &
APpendiceS), twee NTG bijeenkomsten vonden plaats
met een groeiend aantal lezingen, bestuursverkiezin-
gen werden voor het eerst gehouden, een gecombineerd
NTG/TUG lidmaatschap werd mogelijk, de samenwer-
king met Wiskundig Nederland kreeg gestalte, en er
werd verdere aandacht besteed aan de continuering en
acceptatie van de NTG.

2 Het NTG bestuur
Het NTG bestuur bestond uit de volgende perso-
nen:
� C.G. van der Laan, voorzitter
� G.J.H. van Nes, secretaris
� J.L. Braams, penningmeester
� H.P.A. Mulders, bestuurslid
� T. de Klerk, bestuurslid (tot mei 1991)
� J.J. Winnink, bestuurslid (vanaf mei 1991)

Op de bijeenkomst in mei vonden voor het eerst be-
stuursverkiezingen plaats. T. de Klerk en C.G. van der
Laan traden reglementair af, waarbij laatstgenoemde
zich herkiesbaar stelde. De door het bestuur voor-
gestelde twee kandidaten, C.G. van der Laan en J.J.
Winnink, werden bij acclamatie gekozen.

3 Het NTG ledenbestand
Het ledenaantal steeg in 1991 langzaam doch duidelijk.
Eind 1991 telde de NTG 159 leden waarvan 28 insti-
tuutsleden. T.o.v. eind 1990 betekent dit een stijging
met ruim 40 leden (waaronder 7 instituutsleden). De
contributie bleef in 1991 ongewijzigd.
De volledige NTG ledenlijst met aanvullende hardware
en software informatie werd wederom gepubliseerd in
de MAPS (# 91.1 en # 91.2).

4 De NTG bestuursvergaderingen
Op 25 januari en 1 oktober vonden telefonische NTG
bestuursvergaderingen plaats waarin naast de algemene
gang van zaken binnen de NTG, de organisatie NTG
dagen, NTG/TUG lidmaatschap, en organisatie NTG
bijeenkomsten ter sprake kwam. Daarnaast werd aan-
dacht besteed aan ondermeer bestuursverkiezingen en
de NTG toekomststrategie.

5 De NTG bijeenkomsten
Er werden in 1991 twee NTG bijeenkomsten georga-
niseerd welke gekenmerkt waren door een levendige
discussie en een hoge mate van informatieuitwisse-
ling:
1. Op 2 mei 1991 bij Elsevier Science Publishers te

Amsterdam. Aanwezig waren 40 leden.
2. Op 21 november 1991 bij de Technische Universi-

teit Eindhoven. Aanwezig waren 32 leden.

Op deze bijeenkomsten vonden de volgende lezingen
plaats:
� ‘Gebruik van TEX binnen het EGD’ door J.A. Jager

en P. Sader,
� ‘Gebruik van TEX en LATEX op het CAWCS’, door

het echtpaar van Geest,
� ‘Tower of Hanoi’, door C.G. van der Laan,
� ‘Dating with TEX’, door T.A. Jurriens,
� ‘Chess with TEX and LATEX’, door P. Tutelaers,
� ‘Bridge with TEX and LATEX’, door C.G. van der

Laan,
� ‘Go with TEX’, door H. Kołodziejska,
� ‘Music with TEX’, door D. Taupin.

Van bovengenoemde twee vergaderingen verschenen
uitgebreide verslagen met bijlagen (MAPS # 91.1 en
91.2).

Het plaats laten vinden van een bijeenkomst met een
vooraf bepaald thema (in 1991: ‘TEX/LATEX gebruik
bij een bedrijf’ en ‘Fun with TEX’), bleek duidelijk een
succes te zijn. Een tweetal lezingen werden gegeven
door buitenlandse sprekers.
De leestafels met TEX-achtige boeken, tijdschriften,
brochures en andere aan TEX verwante documenten,
trok wederom de nodige belangstelling. Bij de laatst
genoemde bijeenkomst was het tevens mogelijk om
TEX/LATEX boeken met korting aan te schaffen.

6 De NTG MAPS
Ook in 1991 verschenen er wederom twee MAPS met in
totaal ruim 270 goed gevulde bladzijden waarin bijdra-
gen van diverse werkgroepen, verslagen van nationale
en internationale bijeenkomsten, book reviews, soft-
ware reviews, artikelen van NTG lezingen (TEX en
schaak, bridge, Go), server informatie, algemene TEX
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en LATEX software overzichten, artikelen over locaal
TEX en LATEX gebruik, educatiemateriaal, technische
bijdragen etcetc. Het uiterlijk van de MAPS kreeg
steeds vastere vormen aan, terwijl de redactie eind 1991
werd uitgebreid van één naar drie personen.
Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de MAPS was
in een duidelijke opgaande lijn.

7 De NTG werkbezoeken
Namens de NTG werden in 1991 de volgende bijeen-
komsten bezocht:
� TUG91 bijeenkomst te Dedham/USA.

Van 15–18 juni werd door de voorzitter deelgeno-
men aan deze algemene TUG bijeenkomst.

� TUG BOD meeting te Dedham/USA.
Aan deze ‘Board of Directors’ meeting nam namens
de NTG eveneens de voorzitter deel.

� EuroTEX ’91 te Parijs.
Van 23–26 september werd ondermeer door de
voorzitter en de penningmeester deelgenomen aan
deze Europese TEX gebruikersbijeenkomst.

� Symposium Chemische Tekstverwerking te Am-
sterdam.
Op 18 oktober werd door de secretaris deelgenomen
aan het symposium ‘Molecuul Muis Manuscript’,
georganiseerd door de KNCV, sectie Computertoe-
passingen.

Daarnaast bezocht de voorzitter tijdens zijn verblijf in
Dedham, het AMS- en het TUG bureau.

Van de eerste drie genoemde bezoeken is door de voor-
zitter uitgebreid verslag gedaan in MAPS # 91.2.
Van de vierde genoemde bijeenkomst is een verslag
opgenomen in MAPS # 92.1.

8 De NTG werkgroepen
Een aantal werkgroepen waren wederom in 1991 ac-
tief tot zeer actief. Dit resulteerde ondermeer in
het (her)beschikbaar stellen c.q. distribueren van de
laatste versie van de uitgebreide en uitstekende DOS
TEX/LATEX implementatie emTEX (nu algemeen ge-
bruikt door de NTG leden), onderzoek en verspreiding
van specifieke Nederlandstalige TEX zaken (waaron-
der het ‘babel’ systeem), en onderzoek/ondersteuning
op het gebied van TEX communicatie (waaronder het
TEX-NL beheer).
In de beide MAPS van 1991 verschenen diverse bijdra-
gen van de werkgroepen.

9 De nieuwe NTG bestuursactiviteiten
� De contacten met de Nederlandse Wiskundigen zijn

in 1991 verstevigd middels een bespreking op 17
oktober met het CWI en het Wiskundig Genoot-
schap. Dit resulteerde ondermeer in de toezegging
om een vaste rubriek te starten in het tijdschrift
‘Mededelingen van het Wiskundig Genootschap’.

� De vele besprekingen die afgelopen jaren zijn ge-
houden met TUG om te komen tot een gemeen-
schappelijk NTG/TUG lidmaatschap kwamen eind
1991 tot een resultaat: een NTG/TUG lidmaatschap
kon voor 1992 aan de NTG leden aangeboden wor-
den met een contributiereductie van ongeveer 10%
op het totale NTG/TUG lidmaatschapsbedrag.

� Een welkomspakket, bestaande uit enige informa-
tie wat er zoal met TEX/LATEX gedaan kon worden,
kwam gereed.

� Activiteiten zijn gestart voor het organiseren van
een algemene en uitgebreide TEX cursus. Deze
wordt gehouden in juni 1992 te Groningen. Docent
is de Amerikaan David Salomon.

10 Diversen
� De enigszins negatieve ontwikkelingen bij de TUG

werden nauwlettend gevolgd. De voorzitter had
zitting binnen de Boards of Directors van TUG.
Functies werden door hem tevens vervuld binnen de
TUG ‘Long-Range Planning committee’, de ‘Edu-
cation committee’ en de ‘Publications committee’
(bij de laatste als voorzitter). Goede contacten zijn
er tussen de NTG en de andere Europese TEX ge-
bruikersgroepen.

� Van zowel de TEX-NL fileserver als de TEX-NL
listserver werd in 1991 wederom veel gebruik ge-
maakt. Het aantal abonnees van de listserver steeg
van 126 naar 158. Gedurende 1991 werden in to-
taal 846 mails verstuurd. Daarnaast werd via de
NTG, diverse bestanden op de TEX-NL fileserver
geplaatst.

� Vele leden maakten via e-mail dan wel via ftp dank-
baar gebruik van de RUU fileserver van Piet van
Oostrum voor het verkrijgen diverse soorten TEX
materiaal.

� Door Theo Jurriens werd via cursussen, LATEX in
Rusland geı̈ntroduceerd.

� Door de uitbouw van de NTG bijeenkomsten en de
directe mogelijkheid om de Europese bijeenkom-
sten bij te wonen, werd besloten om de jaarlijkse
NTG-dagen voorlopig niet meer te organiseren.

� Indirect werd medewerking verleend aan het
LATEX 3.0 project van Frank Mittelbach.

� Door NTG leden werd een belangrijk aantal arti-
kelen gepubliceerd in TUGboat, het internationale
tijdschrift van de TEX Users Group:
� Johannes Braams, Victor Eijkhout & Nico Pop-

pelier (1991): The Dutch national LATEX effort,
TUGboat 12#1, 21–24.

� Victor Eijkhout (1991): The document style de-
signer as a separate entity, TUGboat 12#1, 31–
34.

� Kees van der Laan (1991): SGML (,TEX and
...), TUGboat, 12#1, 90–104.

� Nico Poppelier (1991): SGML and TEX in
scientific publishing, TUGboat 12#1, 105–109.
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� Nico Poppelier (1991): Review of ‘LATEX for
engineers and scientists’, TUGboat 12#2, 235–
236.

� Victor Eijkhout (1991): The bag of tricks, TUG-
boat 12#2, 260.

� Victor Eijkhout (1991): Oral TEX, TUGboat
12#2, 272–277.

� Nico Poppelier (1991): A comment on the
LATEX column, TUGboat 12#2, 285–286.

� Johannes Braams (1991): Babel, a multilan-
guage style-option system for use with LATEX
standard document styles, TUGboat 12#2, 291–
301.

� Victor Eijkhout (1991): Response to Paul Abra-
hams, TUGboat 12#2, 303.

� Nico Poppelier (1991): Two sides of the fence,
TUGboat 12#3, 353–358.

� Kees van der Laan (1991): Math into BLUes,
TUGboat 12#4, 485–501.

� Victor Eijkhout publiceerde het boek ‘TEX by To-
pic’ (zie bespreking elders in deze MAPS).

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

� Nico Poppelier was lid van het ‘Knuth scholarship
committee’.

� Door Johannes Braams, Kees van der Laan en Theo
Jurriens zijn lezingen gegeven op de EuroTEX 91
conferentie te Parijs.
Op de TUG91 bijeenkomst in Dedham/USA trad
Nico Poppelier op als keynote spreker.
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