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1 Algemeen
In 1992 ging de NTG zijn 5e jaar van bestaan in. Twee
NTG bijeenkomsten vonden plaats met vele goede le-
zingen, naast een succesvolle en goed bezette 5-daagse
Advanced TEX cursus (low budget; met het cursusma-
teriaal als MAPS-Special). Er verschenen wederom
een tweetal MAPS uitgaven (Minutes & APpendiceS).
Medewerking werd tevens verleend aan het LATEX3 pro-
jekt.
En voor de rest is er het diverse door de leden gedaan
waaronder een Public Domain MS-DOS set (instap en
volledige versie), proeflezen van de MAPS, en de hulp-
verlening bij vragen op de TEX-NL discussielijst.

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,
� J.J. Winnink, bestuurslid,
� H.P.A. Mulders, bestuurslid (tot juni 1992),
� T.A. Jurriens, bestuurslid (vanaf juni 1992).

Op de NTG bijeenkomst in juni vonden wederom be-
stuursverkiezingen plaats. H.P.A. Mulders en G.J.H.
van Nes traden reglementair af, waarbij laatstgenoemde
zich herkiesbaar stelde. De door het bestuur voorge-
stelde twee kandidaten, T.A. Jurriens en G.J.H. van Nes,
werden bij acclamatie gekozen.

3 Het NTG ledenbestand
Het ledenaantal bleef ook in 1992 duidelijk stijgen.
Eind 1992 telde de NTG 193 leden waarvan 30 insti-
tuutsleden. T.o.v. eind 1991 betekent dit een stijging
met 34 leden (waaronder 2 instituutsleden). De contri-
butie bleef in 1992 ongewijzigd.
De duidelijke samenwerking van NTG met TUG, waar-
bij het lidmaatschap gecombineerd kon worden overge-
maakt, bleek te resulteren in 48 NTG/TUG leden eind
1992.
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 1992 twee NTG bijeenkomsten georganiseerd
welke gekenmerkt werden door een levendige discussie
en een hoge mate van informatie-uitwisseling:
1. Op 4 juni 1992 bij het Centrum voor Wiskunde en

Informatica te Amsterdam.
Aanwezig waren 32 leden.

2. Op 19 november 1992 bij het Grafische Museum &
Koninklijke Boom Pers te Meppel.
Aanwezig waren 59 leden.

Op deze bijeenkomsten, met als thema respectieve-
lijk: ‘TEX and Scientific Publishing’ en ‘The Future of
TEX/LATEX’ vonden de volgende lezingen plaats:
� ‘From Observation to Publication’, door Theo Jur-

riens;
� ‘On Standard Notations in Mathematics’, door Nico

Poppelier;
� ‘AMS-TEX-based Production’, door Ralph

Youngen;
� ‘AMS-TEX-related Services’, eveneens door Ralph

Youngen;
� ‘Math into BLUes’, door Kees van der Laan;
� ‘Automatic Index Generation’, door David Salo-

mon;
� ‘Virtual Fonts, more fun not for Grand Wizards on-

ly’, door Yannis Haralambous;
� ‘The Pursuit of Quality — thoughts and comments

about future typesetting systems’, door Frank Mit-
telbach;

� ‘Current work on LATEX 3.0’, door Frank Mittel-
bach;

� ‘Recent Developments in ScholarTEX’, door Yannis
Haralambous.

Van bovengenoemde twee vergaderingen (en lezingen)
verschenen verslagen met bijlagen (zie MAPS 92.1,
92.2 en 93.1).

Een belangrijk deel van de lezingen werden gepresen-
teerd door gerenommeerde buitenlandse sprekers, die
door de NTG speciaal voor deze gelegenheden waren
uitgenodigd. De reis van Ralph Youngen was gesubsi-
dieerd door het Wiskundig Genootschap.
De leestafels met TEX-achtige boeken, tijdschriften,
brochures en andere aan TEX verwante documenten,
trok wederom de nodige belangstelling.

Het Grafisch Museum te Meppel werd, als voorafje aan
de najaarsbijeenkomst, met veel belangstelling bezocht.
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5 De NTG MAPS
Ook in 1992 verschenen er twee MAPS uitgaven met
ongeveer 340 goed gevulde bladzijden (in 1991: onge-
veer 275) met ondermeer als inhoud: verslagen van na-
tionale en internationale bijeenkomsten, book- en soft-
ware reviews, artikelen m.b.t. de NTG lezingen, cursus-
en educatiemateriaal, TEX/LATEX & PostScript bijdra-
gen, font artikelen, de laatste informatie over LATEX3,
algemene- en technische TEX en LATEX bijdragen.

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

7 Bestuursactiviteiten
� De contacten met de Nederlandse Wiskundigen

hebben in 1992 geresulteerd in een aantal TEX arti-
kelen in het tijdschrift ‘Mededelingen van het Wis-
kundig Genootschap’, in een samenwerking bij de
NTG voorjaarsbijeenkomst (subsidiëring reis Ralph
Youngen), én in een TEX-PR lezing op het Neder-
lands Wiskundig congres te Delft.

� Van 15 tot 19 juni vond in Groningen een zeer ge-
slaagde TEX cursus plaats. Docent was de Ameri-
kaan David Salomon. De cursus werd bijgewoond
door een veertigtal deelnemers. Een voor NTG
speciaal gemaakt cursusboek verscheen als ‘MAPS
special’.

� Er werden vrijwilligers gevonden voor ondermeer
het proeflezen van de bijdragen aan de MAPS, en
het beschikbaar maken van de PD MS-DOS set.

� De voorzitter had vanuit zijn functie zitting in de
Boards of Directors van TUG. Tevens werden door
hem functies vervuld binnen de TUG ‘Long-Range
Planning committee’, de ‘Education committee’ en
de ‘Publications committee’ (bij de laatste als voor-
zitter). Bij een reorganisatie van de commissies is
hij bij verstek buiten de nieuwe commissies gehou-
den.

� De NTG wisselde informatie uit met de bekende
LUGs (exemplaren van de MAPS werden ver-
stuurd).

� Namens de NTG werden in 1992 de volgende bij-
eenkomsten bezocht:
- TUG’92 te Portland, Oregon/USA:

Van 27 tot 31 juli werd door de penningmeester
deelgenomen aan deze jaarlijkse TUG meeting.

- EuroTeX’92 te Praag:
Van 14 tot 18 september werd ondermeer door
de voorzitter en de penningmeester deelgeno-
men aan deze Europese TEX gebruikersbijeen-
komst. Vooraf werd GUST bezocht, Hanna
Kołodziejska en Wlodek Bzyl.

Van beide bezoeken is verslag gedaan in MAPS
92.2.

� Op 21 januari en 27 augustus vonden telefonische
NTG bestuursvergaderingen plaats waarin naast de
algemene gang van zaken binnen de NTG, de orga-
nisatie van de NTG bijeenkomsten, de TEX cursus
van David Salomon, Public Relation activiteiten,
en TUG contacten ter sprake kwamen. Daarnaast
werd aandacht besteed aan ondermeer bestuursver-
kiezingen en NTG’s toekomst.

8 Diversen
� Van zowel de TEX-NL fileserver als de TEX-

NL listserver werd in 1992 wederom veel gebruik
gemaakt. Het aantal abonnees van de listserver
schommelde tussen de 160 en 170. Gedurende
1992 werden in totaal 1097 (in 1991: 846 mails)
verstuurd. Daarnaast werd via de NTG diverse be-
standen 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 van diverse soorten
TEX materiaal. Daarnaast kwam ook de ftp-server
van de Piet Tutelaers (TUE) en die van Erik-Jan
Vens (RUG; 4TEX en fontzaken) binnen de belang-
stelling.

� Indirect werd medewerking verleend aan het
LATEX3 project van Frank Mittelbach.

� Door NTG leden werd een belangrijk aantal artike-
len gepubliceerd in TUGboat, het tijdschrift van de
internationale TEX Users Group:
- Victor Eijkhout (1992): New books on TEX,

TUGboat 13#1, 57-58.
- Nico Poppelier (1992): New books on LATEX,

TUGboat 13#1, 58-59.
- Victor Eijkhout (1992): The bag of tricks, TUG-

boat 13#1, 74.
- Victor Eijkhout (1992): Oral TEX: Erratum,

TUGboat 13#1, 75.
- Victor Eijkhout & Ron Sommeling (1992): Self-

replicating macros, TUGboat 13#1, 84.
- Piet Tutelaers (1992): A font and a style for ty-

pesetting chess using LATEX or TEX, TUGboat
13#1, 85-90.

- Kees van der Laan (1992): Tower of Hanoi, re-
visited, TUGboat 13#1, 91-94.

- Nico Poppelier (1992): Book reviews, TUGboat
13#2, 182-185.

- Victor Eijkhout (1992): Book review, TUGboat
13#2, 185-188.

- Victor Eijkhout (1992): Names of control se-
quences, TUGboat 13#2, 189-190.

- Victor Eijkhout (1992): The bag of tricks, TUG-
boat 13#2, 191.

- Walter van der Laan & Johannes Braams (1992):
Writing reports with more than a hundred people,
TUGboat 13#3, 309-314.

- Victor Eijkhout (1992): Just give me a lollipop
(it makes my heart go giddy-up), TUGboat 13#3,
341-346.
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- Victor Eijkhout (1992): Book review, TUGboat
13#4, 486-188.

- Victor Eijkhout (1992): The bag of tricks, TUG-
boat 13#4, 494-495.

- Victor Eijkhout (1992): One error less, TUGboat
13#4, 496-497.

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

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

� Door Theo Jurriens, Kees van der Laan en Erik-Jan
Vens zijn lezingen gegeven op de EuroTEX’92 con-
ferentie te Praag.
Door Johannes Braams en Walter van der Laan werd
op de TUG93 conferentie te Portland een paper ge-
presenteerd.
Kees van der Laan hield een TEX-PR verhaal op het
Nederlands wiskundig congres in Delft.
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