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1 NTG
De contacten met de wiskundigen komen van de
grond: stukjes in de ‘mededelingen,’ subsidie reis
Ralph Youngen, bijdrage op wiskunde congres over
TEXing Math. Het CWI is instituutslid. Who next? De
astronomen, de chemici, de fysici, : : :? Of alle drie
tegelijk?

PR materiaal is beschikbaar (info-pakket, ontworpen
op de groei). PD distributie van o.a. emTEX moet nog
wat professioneler.

Educatie is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Dit
jaar de unieke ‘Insights and Hindsights’ cursus1 Bo-
vendien wordt David’s cursusmateriaal gepubliceerd.

Het lxiii (LATEX-3.0) project wordt door de NTG ge-
subsidieerd!

De komende bijeenkomst heeft als thema ‘TEX and
Scientific Publishing,’ met mogelijk een workshop de
volgende ochtend: ‘Mathematicians needs in publis-
hing.’ Uit Amerika nemen deel Ralph Youngen van
AMS en David Salomon.

Het najaar staat in het teken van LATEX: de ontwikkelin-
gen, fontselectie, en een beetje los daarvan de virtuele
fonts. Frank Mittelbach, Yannis Haralambous, en Jiri
Zlatuska hebben hun medewerking toegezegd.

Voorjaar ’93 vieren wij ons lustrum onder het thema
‘Typografie’.

2 LUGs
DANTE maakt zich sterk in de discussie over de Toe-
komst van TEX.
GUST (de Poolse TEX gebruikersgroep) organiseert
zich (Bravo Hanna!).
Verschillende GOS staten slaan de handen ineen, met
als paraplu CyrTUG. Watch out, meer, veel meer, staat
er aan te komen!
Ondanks een halve wereldbol aan verschil hoort Japan
er helemaal bij.

3 TUG
TUG is organisatorisch topzwaar. De office is geslon-
ken, dat wel. Desalniettemin zijn de financiën nog niet
rooskleurig. TTN floreert, en TUGboat gaat maar door.
Prima! De TEXniques serie zou wel een facelift en in

het algemeen een enthousiaste injectie—lees redactie—
kunnen gebruiken. Er is $18.000 uitgetrokken voor 6
nummers!

De BoD is verkozen, met Nico Poppelier erin. Het da-
gelijks bestuur voor 1992 bestaat uit Malcolm Clark,
voorzitter, Kenneth Dreyhaupt, vice-voorzitter, Peter
Flynn, secretaris, en Bill Woolf, penningmeester.

4 Voorjaarsgedachten
Energiestromen. Hoe zit het daarmee bij de TEXies?
Er zijn en aantal belangrijke activiteiten: lxiii, LAMS-
TEX, eplain, : : : , naast Hoenig’s METAfont-TEX inter-
actie, de pennevruchten van auteurs van boeken, cour-
seware en artikelen, en het achter de schermen opere-
ren van hen die het leven in de brouwerij houden. Is
er verspilling? Spelen wij wel goed op elkaar in? Or-
ganisatorisch zijn er wat dwarsverbanden. TEXnisch
gesproken gaat er kennelijk nogal wat bij elkaar langs.

Ik vind het bijvoorbeeld vreemd dat er gefocusseerd
wordt op lxiii, terwijl o.a. Spivak, Hendrickson, en
Berry al met projecten bezig waren in de sfeer van
procedurele markup, ter verbetering van LATEX, of al-
gemener ter verbetering van (La)TEX gebruik. Let wel
dat was al gaande ruim voor 1989, het geboortejaar van
lxiii.

Competitie en samenwerking, het blijft een merkwaar-
dig duo. Ik hoop echter dat lxiii wel kennis neemt van
de goodies van o.a. LAMS-TEX.
Ondanks de normale intermenselijke spanningsvelden
gaan de groeperingen redelijk goed met elkaar om:
nieuws wordt gedeeld, activiteiten wederzijds gestimu-
leerd, en wij komen mondjesmaat bij elkaar over de
vloer.

En hoe zit het met de buitenwereld? Met al die activi-
teiten zoals aangestipt op de ‘Dag van het Document’?
Wat gebeurt er bij Adobe, bij Rank Xerox? In hoeverre
heeft de DTP wereld de markt veroverd? Waar staan
de Wordperfecters? Hoe is het met SGML? Heeft die
stroming zijn belofte waar kunnen maken? Vragen, en
nog eens vragen.

Laten wij gewoon maar eerlijk en bescheiden door-
gaan, en goed voor de geest houden waar het allemaal
om draait, waar het spul goed in is, en waarin niet.
Het voorjaar blijft gewoon zijn werk doen, alles schiet
de grond uit.

1Gesubsidiëerd door NTG, geen financiële drempel dus!
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