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Van de voorzitter

Erik Frambach

Het afgelopen half jaar is een relatief stille periode ge-
weest. Dat is voor de afwisseling wel eens prettig. Ni-
ettemin is er aan het NTG-front en aan het TEX-front een
en ander te melden.

MAPS

De MAPS-redactie heeft een nieuwe hoofdredacteur: Taco
Hoekwater heeft die taak overgenomen van Wietse Dol.
Bedankt Wietse voor alle tijd en energie die jij er altijd
ingestoken hebt, en succes Taco met deze zware taak.

Elders in deze MAPS kunt u lezen hoe sinds kort alle
ooit in MAPS gepubliceerde artikelen in elektronische ver-
sie beschikbaar zijn gesteld. Overigens, nog steeds geldt
dat de elektronische versie pas ´eén jaar na het verschijnen
wordt vrijgegeven, dus zeg uw lidmaatschap nog maar niet
op, want dan loopt u met de MAPS een heel jaar achter.

Financiën

De NTG gaat een nieuwe penningmeester aanstellen. Op 1
januari jongstleden heeft Wietse Dol het penningmeester-
schap officieel neergelegd en neemt Wybo Dekker het
penningmeesterschap waar. Als er op de ledenvergader-
ing geen tegenkandidaten zijn zal hij dus als nieuwe pen-
ningmeester worden aangesteld. Dank, Wietse, voor alle
moeite, en success Wybo.

Op het ogenblik zit de NTG er financieel relatief warmp-
jes bij. Dat komt door de inkomsten uit de verkoop van
de nog steeds goed lopende 4allTEX cd-rom. Dat geld
kan wellicht nuttig besteed worden voor de lustrum-bi-
jeenkomst volgend jaar. We vieren dan onze 10e ver-
jaardag! Hans Hagen leidt de lustrum-commissie en kan
nog best extra leden gebruiken. Wie goede idee¨en heeft
hoe de lustrum-bijeenkomst vorm gegeven kan worden
wende zich tot Hans.

4allTEX

Die inkomsten uit de verkoop van de 4allTEX cd-rom
gaan (helaas voor de NTG) vervallen. De auteurs van de
cd-rom, Wietse Dol en ondergetekende, werken aan een
nieuwe versie die door Addison-Wesley zal worden uit-
gegeven. Voor het bevorderen van het gebruik van TEX
(de hoofddoelstelling van de NTG) is dat echter een goede
zaak. Via zo’n wereldwijd opererende uitgever kan een
veel groter publiek bereikt worden. Althans in theorie.
Hoe het werkelijk uitpakt zullen we moeten afwachten.

TEX Live

Er wordt weer druk gewerkt aan een nieuwe editie van de
befaamde ‘TEX Live’ cd-rom. Sebastian Rahtz c.s. heeft er
weer een plaatje gemaakt dat elke TEX-gebruiker op Unix-
systemen moet aanspreken.

Nieuw op deze cd-rom zijn de ‘Web2c for Win32’ binaries.
Web2c is nu ook geport naar de Microsoft Windows 95 en
Windows NT-omgeving. Fabrice Popineau, een enthousi-
aste ex-Linux-gebruiker is hiervoor verantwoordelijk. Dat
betekent dat Web2c nu beschikbaar is op ongeveer alle
Unix-varianten, VMS, MVS, Amiga, OS/2 en Win32. Ik
denk dat de meeste deskundigen het er wel over eens
zijn dat Web2c de beste implementatie is die er is. Nog
even en Web2c draait echt overal (waar blijft de Mac?).
Die stroomlijning heeft grote voordelen. Implementatie-
afhankelijke verschillen worden geminimaliseerd en on-
derhoudstaken kunnen beter verdeeld worden. We zijn dan
niet meer afhankelijk van de inzet van een enkeling, maar
kunnenechtsamenwerken – is het u opgevallen hoeveel
namen ik in dit artikel noem? Ik ga nog even door.

Karl Berry is de drijvende kracht achter Web2c. Dankzij
Bernd Raichle zit e-TEX (een initiatief onder leiding van
Philip Taylor) er ook bij, en zelfs PDFTEX (een initi-
atief van Petr Sojka) zit erbij! Jammer dat Piet Tutelaers’
PS2PK nog steeds ontbreekt.

TDS

Met Web2c wordt het ook gemakkelijker om TEX inputs
(TEX files, style files, TFMs, VFs, PKs etc.) uit te wis-
selen, althans als we allemaal conformeren aan de ‘TEX
Directory Structure’, kortweg TDS. Is ‘conformeren’ een
vloek? Ik denk het niet, als alle betrokkenen er baat bij
hebben en dat is zeker het geval bij het globaal uitwisselen
van bestanden. Laten we onze creativiteit uitleven op de
inhoudvan bestanden, en niet meer zeuren over waar iets
in een boom opgeslagen moet worden. De ‘TEX Work-
ing Group’ die de TDS heeft bedacht bestaat uit een groot
aantal verstandige mensen (o.a. Sebastian Rahtz, Norman
Walsh, Jörg Knappen, David Carlisle en Alan Jeffrey) die
hier hard over hebben nagedacht. TDS is de standaard,
lang leve TDS!

Uiteraard zal de nieuwe 4allTEX cd-rom die speciaal
gericht zal zijn op MS-Windows-gebruikers ook op Web2c
gebaseerd zijn. Jammer voor emTEX, maar Eberhard Mat-
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tes is kennelijk te zeer gehecht aan zijn eigen spullen en
aan OS/2 om in deze stroom mee te gaan.

TUG’97

Het thema is dit jaar: “TEX Comes Home”. Dat klinkt erg
vaag, maar om toch een idee te geven waar het over zal
gaan worden de volgende deelgebieden genoemd:
• Picture this: the TEXxie approach to graphical illustra-

tion
• Tooling up: where are we with TEX?
• TEX and Scientific Publishing on the Internet
• TEX behind the scenes: what is our relationship to

SGML?
• TEX and the real world
• LATEX — state of the art
• Multilingual typography without boundaries

Dat kan interessant worden. De conferentie wordt
gehouden in San Francisco, wat voor vele Europeanen
helaas te ver weg (lees: duur) is. Op de TUG WWW-
site (http://www.tug.org/tug97/) kunt u er meer over
lezen.

EuroTEX?

Iets dichter bij huis dan. Helaas, dit jaar komt er geen
EuroTEX-conferentie. Door allerlei omstandigheden lukt
dat niet. Maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. De
Polen houden traditiegetrouw hun Bachotek-conferentie
en gaan steeds meer op de internationale tour door veel

buitenlanders uit te nodigen. Dit jaar hebben ze beloofd
voor goede Engelstalige samenvattingen te zorgen zodat
het ook voor niet-Polen goed te volgen zal zijn. Verder is
de omgeving prachtig (midden in de bossen bij een groot
meer) en is de prijs bijzonder laag. Dit is beslist een aan-
rader!

Verder schijnt UKTUG plannen te hebben om ergens in het
najaar iets te organiseren waarvoor leden van andere LUGs
ook worden uitgenodigd. We zullen het nog wel zien.

Of er dan volgend jaar weer een echte EuroTEX-confe-
rentie komt? Mogelijk, of misschien weer gecombineerde
TUG/EuroTEX-conferentie zoals vorig jaar in Dubna, Rus-
land. Er hebben zich al verschillende kandidaten gemeld,
o.a. Polen (alweer, wat zijn ze actief daar!) en Spanje
(Barcelona). Die laatste wordt vast een klapper als die in
de (na)zomer valt. Plak er een weekje aan vast en je kunt
het nuttige met het aangename combineren.

En verder. . .

. . . de ontwikkelingen blijven volgen en zien hoe TEX in
deze steeds sneller veranderende wereld stand kan houden.
Hopelijk kan de TUG’97-conferentie daaraan bijdragen.
TEX moet ook met zijn tijd meegaan, in wat voor vorm
dan ook. Misschien moeten we eens over JavaTEX gaan
denken. WordPerfect schijnt al zover te zijn, en de hele
Corel suite komt eraan. Ook Lotus komt binnenkort met
zijn Java-versie. Waar blijft TEX? Wie mij de eerste ‘TEX
Beans’ kan laten zien krijgt van mij een pak mokkakoffie
en een mokkataart!


