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In 1995 dacht ik nog dat dat wel een extreem druk jaar
was. Het bruiste van nieuwe ontwikkelingen en activitei-
ten. De NTG droeg daar ook flink aan bij, onder andere
door het organiseren van de Europese TEX-conferentie.
1996 zou voor de NTG veel rustiger worden want je kunt
nu eenmaal niet elk jaar pieken. Ook de gecombineerde
EuroTEX/TUG-conferentie in Rusland gaf meer rust en
zou tegelijk een teken zijn van nog betere internationale
samenwerking. Op cd-rom-gebied zou het even rustig zijn
want het 4allTEX-team kon voorlopig op zijn lauweren rus-
ten.

Toch is het geen rustig jaar geworden, en eigenlijk ben ik
daar blij om. In het voorjaar werden we onverwacht ver-
blijd met een bezoek van Donald Knuth, waar we natuur-
lijk een extra bijeenkomst voor organiseerden. De TEX-
live cd-rom kwam uit zodat nu ook op Unix-systemen TEX
eenvoudig ge¨ınstalleerd kan worden. Bovendien was dit
voor velen de eerste kennismaking met een functionerende
TDS (TEX Directory Structure). Wellicht is dit een be-
langrijke stap op weg naar verdere standaardisatie. In een
artikel elders in de MAPS merkt Hans Hagen terecht op
dat standaardisatie in de TEX-wereld nog ver te zoeken is.
Daardoor zijn er nog massa’s problemen niet opgelost. Je
zou kunnen zeggen dat TEX nog steeds niet ‘af’ is want
het blijft groeien, en gelukkig niet alleen in kwantiteit.
Maar je zou ook kunnen zeggen dat TEX maar niet vol-
wassen wil worden en dan is de vraag terecht of TEX nog
wel toekomst heeft, verwend als we zijn met kant-en-klare
pakketten, Plug’n’Play, gebruikersvriendelijkheid, WYSI-
WYG etc. Kortom, werk aan de winkel!

Dat er hard gewerkt wordt bleek ook weer eens op de con-
ferentie in Dubna. Daar werden twee gloednieuwe pro-
dukten getoond die bewijzen hoe snel TEX kan inspelen
op nieuwe ontwikkelingen. Ik doel op de programma’s
TEX2PDF en DVIPDF. Voor zover ik weet is er nog geen
enkele tekstverwerker op de markt die rechtstreeks PDF
kan genereren als output. Altijd gaat dat via extra (com-
merciële) programmatuur van Adobe, met name Acrobat
Distiller. Het automatisch opnemen van links in PDF-
bestanden (bv. via hyperref) is dacht ik nog steeds uniek.
Met TEX zijn dus nu niet alleen typografisch aantrekkelijke
documenten te maken maar ze kunnen ook interactief ge-
maakt worden. Ik geloof dat de relevantie van dat laatste,
ondanks de Internet-hype, nog steeds zwaar onderschat
wordt, terwijl TEX hier unieke functionaliteit biedt. Nog
wel, tenminste. Met LATEX2HTML liep TEX ver vooruit,
maar tegenwoordig kunnen bijna alle moderne tekstver-
werkers HTML uitvoeren, en aan PDF-links wordt waar-
schijnlijk al gewerkt.

Ook op kleinere schaal wordt aan de weg getimmerd.
Sinds kort is de Nederlandse spelling veranderd. Of-
schoon de oude afbreekpatronen desondanks goed func-
tioneren, kan het altijd beter. En de NTG zou de NTG

niet zijn als daar geen aandacht aan besteed werd. Van-
daar dat een groepje enthousiastelingen de nobele taak
op zich heeft genomen een geheel nieuwe Nederlandse
woordenlijst te bouwen met ruwweg de volgende func-
ties: nieuwe afbreekpatronen voor TEX, en een woorden-
lijst voor spellingcontrole. Geheel in de traditie van de
TEX-gemeenschap zal deze woordenlijst aan het publieke
domein geschonken worden. Elders in de MAPS staat het
project uitgebreid beschreven.

Binnen het NTG-bestuur is de dynamiek ook groot. Be-
gin dit jaar hebben we afscheid genomen van Johannes
Braams, en Hans Hagen en Taco Hoekwater welkom gehe-
ten als nieuwe bestuursleden. Wietse gaat nu het penning-
meesterschap neerleggen. We hopen op heel korte termijn
een nieuwe penningmeester aan te kunnen stellen, en ver-
trouwen er als vanouds op die uit de nog steeds groeiende
NTG-gelederen te kunnen werven. De NTG is en blijft
een vereniging van vrijwilligers en kan alleen gedijen als
voldoende vrijwilligers zich daarvoor inzetten.

Ook dit najaar organiseert de NTG weer een bijzon-
dere bijeenkomst, namelijk een een eendaagse cursus
met als thema ‘graphics’. Dankzij goede contacten
met de Poolse TEX-gebruikersgroep GUST konden we
hun Metafont/graphics-guru Bogusłav Jackovski daarvoor
strikken. Ook weer een initiatief dat aangeeft dat interna-
tionale contacten steeds sterker worden.

Dat bleek ook al op de Poolse TEX-gebruikersbijeenkomst
in het voorjaar van dit jaar. GUST nodigt steeds meer bui-
tenlandse gasten uit en doet als het ware EuroTEX nog eens
dunnetjes over. Hebben we hier te maken met een ten-
dens? Mogelijk gaan ‘lokale’ gebruikersgroepen steeds
meer samenwerken en elkaar uitnodigen om elkaars bij-
eenkomsten bij te wonen. Zo zouden we een stuk of vijf
mini-EuroTEX’s per jaar kunnen hebben, en een heel grote
conferentie voor de hele wereld. Dat lijkt me een aardige
opzet. De financi¨ele risico’s van het organiseren van zo’n
kleinere bijeenkomst zijn veel kleiner dan van een ‘ech-
te’ EuroTEX-conferentie zodat ook kleinere groepen zoiets
aankunnen. De bijeenkomsten kunnen korter zijn, bijvoor-
beeld een of twee dagen. Dat is weer gemakkelijker in te
plannen voor al die mensen met overvolle agenda’s. Bo-
vendien kan per bijeenkomst een thema gekozen worden,
zodat ge¨ınteresseerden specifiek naar die bijeenkomst kun-
nen gaan waar ze het meeste aan hebben. Op die manier
zouden we mogelijk beter kunnen inspelen op de wensen
van TEX-gebruikers.

De NTG bestaat nu bijna 10 jaar dus is het tijd om eens
stil te staan bij uitgangspunten en doelstellingen van de
club. Immers, er is enorm veel veranderd in die periode.
De NTG blijft een vinger aan de pols houden en probeert
op elke nieuwe ontwikkeling adequaat in te spelen, zodat
we in 1998 op een grootse manier ons jubileum kunnen
vieren, met vertrouwen in de toekomst.


