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BIJLAGE H

Van de voorzitter
TEX Nationaal en Internationaal

Oftewel: wat gebeurt er allemaal?

Maart 1991

NTG
Het 3de NTG jaar is globaal een voortzetting van de
voorgaande jaren. Goed nieuws is dat de WG PCs ac-
tief geworden is. Een belangrijk aandachtspunt is het
handhaven van de goede sfeer.

Op het bestuurlijke vlak wordt een verkiezingsproces op
gang gebracht, met als doel een democratische vereni-
ging te creeren. De contacten met de zusterverenigingen
worden voortgezet, c.q. uitgebreid. Dit uit zich o.a. in
de EuroTEXs. Aan de ontwikkeling van TUG naar een
Internationale TUG wordt meegewerkt.

Een belangrijk beleidspunt is de actieve benadering van
‘wetenschappers,’ te beginnen met de wiskundigen, om
het gebruik van TEX als documentpreparatie gereedschap
te bevorderen. Wij hopen de vraagstelling

‘Hoe kan het gebruik van TEX ,door wis-
kundigen, bevorderd worden?’

in overleg met het CWI en het Wiskundig Genootschap
inhoud te geven. Wij gaan ervan uit dat WordPerfect in
de academische wereld het meest gebruikt wordt, maar
dat TEX etc. voor complexe kopij, interessant en effec-
tief kan zijn. Daarnaast zijn er de appelerende DTP-
paketten. SGML is geen concurrent. SGML heeft TEX
als formatter nodig.

Concreet voor de leden wordt er gewerkt aan
een Info-pakket (aspirant leden), en een Welkomst-
pakket (nieuwe leden). De info-verspreiding via
de Minutes+APpendiceS, verloopt boven verwachting.
Ook de geplande presentaties op 2 Mei, zijn fantastisch.
TEX als gereedschap, in productie. Daar gaat het toch
eigenlijk om.
Ook wordt gedacht aan het professioneler opzetten van
de logistiek rondom distributie van PD PC TEX etc. pro-
grammatuur. Ook wordt er ruime aandacht geschonken
aan het educatie proces. Enne, : : : de NTG-dagen ko-
men uit de lengte of de breedte. Het valt en staat allemaal

met de inzet van de leden.

TUG

Na een benauwende stilte voor de storm is de zon plot-
seling doorgebroken. Halleluja, iedereen zingt weer, en
flaneert op de TEX scene als nooit tevoren. TUG is alive!
De BoD slankt af —nooit slecht— naar 15 (verkozen)
leden, zonder aparte EC of FC. De positie van de af-
gevaardigden uit zustergroeperingen —the special vice-
presidents— zweeft nog. But who cares? Het bruist.
Enthousiasme alom. De president zal in het vervolg via
schriftelijke stemming onder alle leden verkozen wor-
den. Hopelijk toekomstmuziek, cause he is a jolly good
fellow.1

Er zijn diverse commissies benoemd.2 Er is een PD PC
commissaris benoemd (John Radel), en enige commis-
sies die zich met de begroting3, office zaken en operati-
onele procedures bezig houden.

Eindelijk is de Long Range Planning committee4 inge-
steld. De sprong voorwaarts is de Publicatie commissie4,
die het hele publicatie en distributie gebeuren van TUG
moet herbezien. Christina Thiele zat op hete kolen en
wierp zichzelf in de strijd met het idee om voor de vol-
gende bijeenkomst (AGM), TUG91, 15–18 juli, in Ded-
ham, een proto-nieuwsbrief verspreid te hebben. Deze
nieuwsbrief, DE ‘root’ nieuwsbrief van de internationale
TEX etc. gebruikersgroepen, wordt geacht te verschijnen
in verschillende edities. De LUGs zorgen zelf voor de
aanpassingen —m.b.t. taal en/of inhoud— en de ver-
spreiding. Bravo!

Op de achtergrond rommelt er nog wat met de Knuth
Scholarship commissie4, maar dit verbleekt onder de
zon.5 De educatie commissie is tussen het wal en het

1Rick Furuta, David Ness, en Cal Jackson hebben hun functie ter beschikking gesteld. Ook hebben wij geen Europese
coordinator meer, whatever that meant.

2Het geheel kan binnen 30 dagen teruggedraaid worden als de afwezige meerderheid het er niet mee eens is.
3Er is geen tekort meer!
4Met mijn persoontje on it.
5Barbara Beeton pakt dit echter voortvarend op, en ik laat haar niet in de kou staan, zodat de zaak rond Juli aardig op poten

zal staan. Geen toekenning van de Scholarship-award dit jaar echter, wegens verlapsing van de aankondiging, en eigenlijk het
hele ad hoc gebeuren in deze.
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schip gevallen. De professionalisering daar komt onge-
twijfeld, in due time. Een belangrijk aandachtspunt. Wij
werken eraan.

ukTEXug.
Baskerville is verschenen, de nieuwsbrief van onze bu-
ren (zie leestafel). TEXline blijft. Verder zijn de Britten
behoorlijk actief: een aardig jaarprogramma, met in af-
gelopen Februari de LATEX boost. Is het LATEX3.0-project
verder gebracht?

GUTenberg.
De Fransen nemen wederom het Europese voortouw. Zij
organiseren EuroTEX91, 23–26 sept, in Parijs. Malcolm

Clark organiseert de cursussen. Ah Paris, c’est la vie.

En verder : : :

DANTE wordt steeds dikker, ITALIC staat nog tussen
de coulissen6, NORDIC neuriert vrolijkverder, de Oost-
Europeanen zijn muisstil. Japan? De grote coup? : : : en
wij? Wij gaan gewoon door met dijken bouwen, vatten
de koe bij de horens:

Wiskundig Nederland,
Here we come!

6Peter Flyn vertelde mij dat zij nu officieel als een LUG bestaan. Hij is echter (nog?) geen VIce President van de BoD,
whatever that means.
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