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Van de NTG Voorzitter

Erik Frambach

Het is misschien nog wat vroeg om al terug te blikken op het
afgelopen jaar, maar er is al zo veel gebeurd dat het toch al de
moeite waard is.

Laat ik beginnen met de snelle wisseling van voorzitter in
de NTG. Helaas zag Johannes Braams zich genoodzaakt om
zijn voorzitterstaak voortijdig neer te leggen wegens tijdge-
brek. Ik hoop dat ik zelf niet in dezelfde positie terechtkom,
want continuı̈teit is van groot belang voor een dynamische
vereniging als de NTG.

Het succesverhaal van de NTG 4allTEX CD-ROM lijkt zich dit
jaar weer te gaan herhalen. Na lang wachten op de officiële pu-
blicatie van TEX versie 3.14159 en METAFONT versie 2.718
kon de produktie van de derde editie beginnen. In juli is die
uitgekomen in een oplage van 2000 stuks, en daarvan zijn op
het moment dat ik dit schrijf (7 augustus) al ruim 600 stuks
de deur uit. Dit project levert de NTG wat extra inkomsten op
waarmee andere projecten weer kunnen worden versterkt.

Wietse Dol en Gerard van Nes zijn in diezelfde maand naar
de TUG conferentie in St. Petersburg, Florida, geweest. Het
aantal deelnemers viel wel tegen. Kennelijk was zelfs Do-
nald Knuth’s aanwezigheid niet voldoende om volle zalen te
trekken. Niettemin zijn er belangwekkende zaken te melden,
zoals u in detail in het verslag van de conferentie elders in
deze MAPS kunt lezen.

Bij de TEX Users Group heeft er op bestuurlijk vlak
een belangrijke verandering plaats gehad. Michel Goos-
sens (de voorzitter van de Frans-talige TEX gebruikersgroep
GUTenberg) is tot voorzitter gekozen. Ik wens hem sterkte
en geluk in zijn nieuwe functie die voorwaar niet eenvoudig
zal zijn. TUG kampt onder meer met een sterk teruglopend
ledental, én een tijdschrift dat veel te laat uitkomt.

De nieuwe TUG-voorzitter blijkt al meteen voortvarend te
werk te gaan. Het belang van TUGboat, het tijdschrift van
TUG, schat hij zeer hoog in, en hij doet er dan ook alles aan
om de huidige problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er
wordt naar gestreefd TUGboat 15.4, 16.1, 16.2 en 16.3 in de
komende maanden te doen verschijnen, te beginnen met 15.4
in september. Dat is goed nieuws voor degenen die tevens
TUG-lid zijn. Verder kunnen we verwachten dat de contacten
tussen lokale gebruikersgroepen en TUG beter vorm zullen

worden gegeven, zodat informatie-uitwisseling in beide rich-
tingen beter kan verlopen.

Gedurende de TUG-conferentie in St. Petersburg zijn ook
contacten gelegd tussen de editors van de verschillende lokale
gebruikersgroepen. Allemaal erg stimulerend. Uit dit samen-
werkingsverband kunnen nog mooie dingen voortkomen.

Zeker ook belangrijk om alvast te melden is dat de volgende
TUG conferentie gehouden zal worden in Dubna, Rusland,
zo’n 200 km ten noord-oosten van Moskou. De data liggen
ook al vast: 28 juli tot 1 augustus 1996.

Gezien de datum en de plaats mogen we ervan uitgaan dat er
dus geen afzonderlijke Europese conferentie komt in 1996,
want dat wordt wat veel van het goede. Met andere woorden,
TUG’96 moet een gigantische klapper worden met sprekers
uit alle windstreken, en enkele honderden belangstellenden.
Noteer vast de data, want dit mag u niet missen.

Intussen staat EuroTEX’95 voor de deur. De conferentie wordt
gehouden van 4 tot en met 8 september bij het Nationaal Sport
Centrum ‘Papendal’ in Arnhem, en wordt georganiseerd door
een team van vrijwilligers uit NTG-kringen. Hier blijkt weer
eens duidelijk dat vele handen licht werk maken. Het organi-
seren van een conferentie is tijdrovend en inspannend, maar
gezien het indrukwekkende programma en de zeer internati-
onale deelnemerslijst denk ik dat het zonder meer de moeite
waard is geweest. En laat ik ook de steun van sponsors niet
vergeten (onder meer Elsevier Science, Kluwer Academic
Publishers en Addison-Wesley). Zij hebben een wezenlijk
deel van de kosten voor hun rekening genomen, waarvoor
hartelijk dank.

Voor wie intussen spijt heeft dat hij/zij zich niet heeft opgege-
ven voor EuroTEX’95 in Arnhem: het kan nog steeds! Des-
noods kan er op de conferentie zelf nog ingeschreven worden,
dus schroom niet.

Ik hoop dat de NTG degelijke activiteiten zal blijven ont-
plooien, gebruik makend van het enorme potentieel aan leden
dat met enthousiasme zulke klussen ter hand neemt.
Bij deze roep ik dan ook allen op om niet met de handen in de
zakken te blijven zitten wachten op wat gaat komen, maar zelf
met ideeën en initiatieven te komen. Er is binnen en buiten
de vereniging nog meer dan genoeg te doen.


