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Van de Voorzitter

1 Activiteiten
Een prachtige bijeenkomst bij het KNMI. Interessante
gastsprekers, en Frank Blokland is lid geworden!

1.1 4TEX
Als ik iets moet benadrukken dan is het de 4TEX werk-
omgeving wel. Ik heb gehoord dat de 4TEX-ers en de
PC-PD makers gezamenlijk ons zullen verrassen met
hun multi-level pakket. Ben je een eenvoudige gebrui-
ker dan heb je aan floppy 1 (en 2?) voldoende. Wil je
meer dan zijn er telkens meer floppies nodig, eindigend
in 4TEX in al zijn glorie. Prima! Het enige inherente
probleem is het onderhoud, en het geheel actueel hou-
den. Deze zaken moeten toch gebeuren en kunnen dus
effectiever centraal gedaan worden. Hulde! Als het
rond is gekomen moeten wij maar eens met SURF gaan
babbelen. Wie weet hebben zij wel interesse de distri-
butie voor hun participanten te verzorgen.

Ook is de Franse set interessant en ben ik persoonlijk
zeer blij met de samenwerking van de 4TEXers met Mi-
chel Lavaud, de architect van de GUTenberg ‘TEX &
Co pour PC.’

1.2 BBS
Een andere verbreding van de mogelijkheden is de Bul-
letin Board Service (BBS). Zelf heb ik er geen ervaring
mee, maar ik denk dat een aantal (La)TEX gebruikers,
die niet aangesloten zijn op ‘het’ netwerk, nu ook toe-
gang hebben tot een ruim assortiment van program-
matuur en ervaring, niet in het minst de discussielijst.
Dank!

1.3 PR set
Daarnaast is er met de PR set een eerste stap gezet rich-
ting professioneel demo-materiaal. Laten zien wat er
zoal mogelijk is met TEX en METAfont. Het geheel is
losbladig bedoeld met ter ere van bijzondere gelegen-
heden een bundeling van wat er is, zeg maar het op dat
moment beschikbare wat opblazen, het uitbrengen met
een net kaftje eromheen.

Leden die een bijdrage hebben worden dan ook sterk
aangemoedigd contact op te nemen met de redactie van
de MAPS, en niet te wachten tot de volgende bijzondere
gebeurtenis.

1.4 NLUUG-NTG
Andere off-the-shelf resultaten zijn gestimuleerd door
het verzoek van de NLUUG (Nederlandse UNIX ge-
bruikers groep) om bij te dragen aan hun bijeenkomst
van 2 Nov 1993. Het thema van de bijeenkomst
is ‘Non-commercial software in professional environ-
ments.’ Wij zijn er goed vertegenwoordigd met Piet
van Oostrum’s tutorial over (La)TEX in een UNIX om-
geving, met Erik Frambach’s poster-sessie en demo
van 4TEX (tevens reserve spreker), en met mijzelf
(ahummm) onder de titel ‘What is TEX and METAfont
all about?’1 Mij staat voor de geest dat deze bijdragen
op de plank beschikbaar komen en hergebruikt kunnen
worden overal waar er vraag bestaat naar wat (La)TEX
(METAfont) behelst, wat het zoal kan, hoe het te instal-
leren, en hoe het te gebruiken. Even afronden dus.

1.5 CyrTUG-NTG
En last but not least heb ik op uitnodiging de bijeen-
komst van CyrTUG bezocht. Ik denk dat er nu een
goede basis is gelegd voor samenwerking met CyrTUG.
In ieder geval heb ik getoast op de vriendschap van Cyr-
TUG met NTG.

Waar zij nu om verlegen zitten is hulp uit het Wes-
ten om zo nu en dan het nieuwe van de archieven
per HD floppen op te sturen naar het CyrTUG bu-
reau. Zij werken eraan de verworvenheden van het
TEX-verleden via CD ROM binnen de grenzen te
hebben. Zij hebben al de complete set TUGboats,
met letterlijk daarnaast onze laatst MAPS-en inclu-
sief de specials. Ik heb toegezegd dat zij de floppen
van onze MAPS-en ook zullen krijgen. Contactper-
soon: Irina Makhovaya irina@mir.msk.su2

Een hele interessante en plezierige trip.

2 TUG
De belangrijkste gebeurtenis was de Aston bijeen-
komst. De bursary fund vervult een ongelofelijk be-
langrijke functie. Een zeer effectieve manier van inves-
tering in mensen. GUST bijvoorbeeld zal hun komende
nummer wijden aan de ‘style files.’

Volgend jaar is de annual meeting in Santa Barbara,
daarna in Florida en vervolgens weer in Europa. Plan
ahead!

1Het programma ziet er veelbelovend uit. Belangstellenden kunnen contact opnemen met nluug-buro@nluug.nl. Kosten
voor deelname: niet-(nluug)-leden Fl 350,–.

2Ook voor binnenkomende email moeten zij zwaar betalen. Houdt het dus kort. Responsetijd is langer dan wij gewend zijn.
Voor nadere inlichtingen kan men ook bij ondergetekende terecht.
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3 EuroTEX ’94?
Het is mij niet duidelijk of er volgend jaar een Euro-
pese bijeenkomst wordt georganiseerd. Het gerucht is
dat GUST het zal doen: : :

4 Najaarssnoei
Vlak na de voorjaarsbijeenkomst heb ik besloten mij
het volgend jaar (1994) niet herkiesbaar te stellen. Ik
heb nog andere zaken te doen c.q. af te ronden, en heb
het wel lang genoeg gedaan. Bovendien gaat het de

NTG voor de wind, en is het in een fase gekomen waar
heel goed een andere wijze van impulsen geven kan
gedijen. Een andere manier om er tegen aan te kijken
is dat het ons wakker houdt te beseffen dat niet teveel
en te lang het allemaal gedragen moet worden door een
aantal werkpaarden. Verbreding dus. Verwijderen van
wat oude takken, onder behoud van de vorm van de
boom. Wij als tuiniers noemen dit vormsnoei. Het
beste tijdstip daarvoor is het najaar, omdat dan in de
winter de plant zich op het nieuwe kan richten, en in
het volgend voorjaar wederom kan uitlopen.
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