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Abstract
Vorig jaar was er een groot hackerskamp op de
Flevopolder. Omdat TEXnicians zich ook onder de
naam “hackers” mogen scharen, was er dit jaar zelfs een
heus “LaTEX village” aanwezig op het kamp. Een kort
verslag van het kamp.
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Een hackerskamp
Elke vier jaar wordt er een groots (ca. 3000 bezoekers) in-
ternationaal hackerskamp in Nederland georganiseerd.
Een beetje verwarrend is het wellicht, dat elke itera-
tie een andere naam draagt. Ditmaal werd het kamp
SHA2017 genoemd, een verwĳzing naar de familie van
cryptogra�sche hashfuncties “sha”.

Voor onbekenden van het fenomeen “hackerskamp”
kan het kamp worden omschreven als een congres voor
hackers met lezingen, workshops en allerlei andere
hackers- en nerdy-activiteiten. Veel van die lezingen
gaan over computerbeveiliging, van academisch gepu-
bliceerde papers of breed in de media uitgelichte hacks,
tot individuen die hun eigen ervaringen delen over het
beveiligen of kraken van systemen. Een ander groot
gedeelte van de presentaties gaat over privacy, sommige
objectief en informatief, maar uiteraard zĳn er ook veel
politiek gemotiveerd. Tot slot horen ook zeker lezingen
over hardware hacking, ethiek of kunst bĳ een hackers-
congres thuis.

Alhoewel de lezingen een groot deel van het pro-
gramma uitmaken, kom je ook mensen tegen die nog
niet naar één lezing zĳn geweest. Dit komt omdat het
kamp eigenlĳk een groot sociaal evenement is. Veel
hackers nemen hun zelfgebouwde hardware mee, stel-
len het tentoon en vertellen de voorbĳgangers graag
over hun creaties. Zo ontstaan levendige gesprekken
over wat er nog verbeterd aan zou kunnen worden of
over hoe je het zelf zou kunnen maken. Deze discussies
leiden zo weer tot nieuwe ideeën of nieuwe creatieve
projecten.

Het LaTEX village
Het waren heus niet alleen de hardware hackers die
graag een gesprekje aangaan met andere bezoekers, ook
software projecten waren alom vertegenwoordigd op

het terrein met hetzelfde doel. Zo was ook de LaTEX com-
munity aanwezig met het LaTEX village als uitvalsbasis
(in een village konden mensen met dezelfde interesse
bĳ elkaar kamperen).

Het LaTEX village was georganiseerd door dante, de
Duitse evenknie van ntg. Naast het bieden van een
ontmoetingsplaats, werden er ook beginnerscursussen
geven over het gebruik van LaTEX en kon je er diverse
boeken over TEX en aanverwanten kopen. Erg leuk was
het om mede-enthousiastelingen te ontmoeten en te
kunnen keuvelen over onderwerpen als TEX en typogra-
�e (“ken je deze package/website al?”), maar ook over
het feit dat er dit jaar nu eindelĳk genoeg ruimte in het
busje was om de koelkast mee naar het kamp kunnen
nemen en dat dat toch echt wel bĳ een hackerskamp
paste (“genoeg anderen die hun desktop meeslepen”).

Merchandise
Toen mĳn ogen vielen op de merchandise die dante
had meegenomen, was ik direct verkocht. Uiteraard
moest ik het T-shirt met de tekst “I’m a LaTEX fetishist!”
hebben. Eindelĳk kon ik nu mĳn vrienden en familie
laten zien dat ik inderdaad zo gek ben van dat afschu-
welijke LaTEX als ze al vreesden. Vol trots liep ik met
mĳn nieuwe aanwinst het terrein over, wetende dat ik
hier niet vreemd zou worden aangekeken in het midden
van duizenden andere hackers met nerdy T-shirts van
hun favoriete project.

Aangekomen bĳ de foodcourt, besloot ik een hapje
te gaan eten. Terwĳl ik vriendelĳk te woord werd ge-
staan, maakte de foodtruck medewerker een opmerking
over mĳn T-shirt. Ik vroeg of hĳ ook LaTEX kende. “Ja,
LaTeX”, dat kende hĳ wel. Ah, een beginner, bedacht
ik me, dat de X een hoofdletter χ is en je dus anders
uitspreekt weet per slot van rekening niet iedereen. Nog
nét voordat ik betaalde, realiseerde ik mĳ dat hĳ de com-
binatie “LaTeX” en “fetishist” héél anders interpreteerde.
Ik probeerde nog gauw duidelĳk te maken dat ik het
wel over de “programmeertaal LaTEX” had en dat het
“iets met computers” te maken had. Of het helemaal is
overgekomen, betwĳfel ik.
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