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Malaise?
Een tendens die we al een tijdje gadeslaan is het dalen
van het ledental van Local TEX User Groups.TUG heeft
daar enorm onder geleden maar ook bij andereLUGs zijn
de symptomen te zien. Een van de oorzaken die steeds
wordt genoemd is dat men tegenwoordig via Internet alles
kan vinden wat men nodig heeft, van programmatuur tot
en met ondersteuning. Waarom zou je dan nog lid wor-
den/blijven van eenLUG? TUG gaat dit probleem als volgt
te lijf. Geef alle leden elk jaar een complete set cdroms
(TEX Live, 4allTEX, CTAN). Voor leden is het immers uit-
eindelijk veel gemakkelijker om vanaf cdrom te installeren
dan moeizaam alle spullen over een dun telefoonlijntje bin-
nen te halen, als ze al weten wat ze precies willen hebben.
Verschillende andereLUGs verspreiden ook cdroms (met
nameNTG, DANTE enUKTUG) maar minder systematisch.

De vraag is natuurlijk hoe lang cdroms nog zo’n voor-
deel bieden. En meer fundamenteel: is verspreiding van
software de belangrijkste taak van eenLUG? Heeft een
LUG dan verder niets wezenlijks te bieden? Als dat zo is
zal het snel gedaan zijn met deLUGs. Een bezinning op de
functie en de toekomst vanLUGs, deNTG in het bijzonder,
lijkt me geboden.

Maar er is ook positief nieuws. Een nieuweLUG heeft
zich gemeld. De Griekse TEX-gebruikers hebben zich
verenigd in deGreek TEX’s Friends Group(zie http:
//obelix.ee.duth.gr/eft/ voor meer info).

Verder is er Friesland een clubje bezig met het ontwik-
kelen van een taaldefinitie voor BABEL. Ook Friese
afbreekpatronen zouden er moeten komen. Zou een
Friese TEX-gebruikersgroep levensvatbaar zijn? In Spanje
hebben de Catalanen ook hun eigen club (ziehttp://

www-lsi.upc.es/˜valiente/tug-catalan.html) naast
de gewone Spaanse TEX-gebruikersgroep (ziehttp://
gordo.us.es/Activades/GUTH/). . .

Sinds kort heeft ook de Russische TEX-gebruikersgroep
CyrTUG haar eigenWWW-site: http:/www.cemi.rssi.
ru/cyrtug/. Netwerken is/zijn kennelijk erg belangrijk.

Lustrum
Volgend jaar hoopt deNTG haar10-jarig jubileum te vieren.
Een (nog steeds te kleine!) lustrumcommissie is dat feest
aan het voorbereiden. Bij die gelegenheid willen we aan-
dacht schenken aantypografie. TEX heeft daarin lang ver
voorop gelopen maar wordt tegenwoordig flink beconcur-
reerd door kwalitatief gelijkwaardige produkten. Qua pro-
grammeerbaarheid zie ik nog steeds geen belangrijke con-
currentie, maar het oog wil ook wat. Gelikte presentaties
en knap vormgegeven boeken en folders zijn gemeen goed
geworden in onze steeds meer visueel gerichte samenle-
ving. TEX heeft alles in huis om daar een belangrijke rol in
te spelen, maar dan moeten we daar wel meer aandacht aan
gaan schenken.

Prijsvraag
Over typografie gesproken. Het kan niemand ontgaan zijn
dat de vormgeving van deMAPS geheel vernieuwd is. Het
ziet er (naar mijn bescheiden mening) heel modern, strak
en professioneel uit. DeMAPS gaat met zijn tijd mee, en
zo hoort dat ook. Heroverwegen, vernieuwen, oppoetsen
en uitmesten is van tijd tot tijd nodig. In dit kader leek het
ons zinnig om ook ons logo eens kritisch te bekijken. Wij
hopen dat de prijsvraag naar een nieuw ontwerp iets fraais
zal opleveren waar we weer10 jaar mee vooruit kunnen.
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