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Van de Voorzitter

Johannes Braams

Een terugblik
Toen we als NTG in november vorig jaar besloten om de
4TEX distributie die toen net klaar was op CD-ROM te zet-
ten konden we in de verste verten niet vermoeden welke
gevolgen dat zou hebben. In eerste instantie zouden we
er 250 gaan maken. Ik herinner me nog goed mijn eigen
scepsis ten aanzien van het maken van een CD-ROM. Zo-
als in de afgelopen maanden gebleken is, was die scepsis
niet gerechtvaardigd. Toen eenmaal zeker was dat de CD-
ROM gemaakt zou gaan worden is een eerste peiling van de
markt gedaan. Er bleek toen al zoveel belangstelling voor
het projekt te bestaan dat het aantal van 250 veel te klein
was en we besloten (optimistisch) er dan maar 600 te gaan
maken. Na veel werk door Wietse Dol en Erik Frambach
kon op de bijeenkomst in juni jl. de CD-ROM gelanceerd
worden.

De verkoop na de bijeenkomst heeft onze stoutste ver-
wachtingen ver overtroffen. Binnen twee maanden werd
duidelijkdat de CD-ROM al snel vollediguitverkocht zou ra-
ken. We zagen ons genoodzaakt te beslissen wat er daarna
zou gaan gebeuren. Moesten we CD-ROM’s bij laten ma-
ken? Moesten we een nieuwe versie maken? Moesten we
het wel zelf blijven doen? Na enige discussie binnen het
bestuur werd besloten kontakt te zoeken met Addison &
Wesley om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot sa-
menwerking. Al snel werd duidelijk dat het enige tijd zou
gaan duren totdat hierover duidelijkheid zou bestaan. In de
tussentijd moesten we wél aan de vraag naar de CD-ROM

blijven voldoen. Toen de CD-ROM begin september vrijwel
uitverkocht was is besloten om opnieuw 600 exemplaren
te maken. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt
het al goede produkt nog verder te verbeteren. Alle leden
hebben eind september dan ook een brief ontvangen met
het aanbod hun CD-ROM tegen geringe kosten te vervangen
door de nieuwe versie.

De CD-ROM is bijzonder positief besproken in de Personal
Computer Magazine van oktober. Deze positieve publi-
citeit heeft op het moment dat ik dit schrijf al een eerste
reactie opgeleverd van iemand die informatie wilde over
onze vereniging. Ik ben ervan overtuigd dat de 4allTEX
CD-ROM een goede bijdrage levert aan één van de doe-
len van onze vereniging, het verspreiden van TEX en het
bevorderen van het gebruik van TEX. Vanaf deze plaats
wil de mensen die het CD-ROM-projekt ten uitvoer hebben
gebracht dan ook hartelijk danken voor hun initiatief en
feliciteren met het behaalde succes!

Een vooruitblik
Op het moment dat ik dit schrijf is de EuroTEX conferentie
net beëindigd. Tijdens deze conferentie is de idee geop-
perd dat de NTG de volgende conferentie zou kunnen or-
ganiseren. De aanwezige bestuursleden hebben na overleg
besloten deze uitdaging aan te nemen. Aan het einde van
EuroTEX ’94 is derhalve aangekondigd dat EuroTEX ’95
georganiseerd zal worden door de NTG. Dat betekent dat
de NTG een bijzonder druk jaar voor de boeg heeft. Een
aantal van de leden zullen op het moment dat u dit leest
ook al benaderd zijn om te helpen met het organiseren van
die conferentie. Desalniettemin wil ik graag vanaf deze
plaats een oproep doen aan alle leden om, op welke wijze
dan ook, een steentje bij te dragen aan het succes van de
conferentie. Zonder hulp van de leden zal het niet mogelijk
zijn dit avontuur tot een goed einde te brengen.

Naast het organiseren van een Europese TEX conferentie
gaan de normale activiteiten natuurlijk gewoon door, vol-
gend voorjaar hebben de bijeenkomst op de Universiteit
Twente. Verder verwachten we dat de verkoop van de CD-
ROM ook in 1995 gewoon door zal gaan. Ik hoop dat we
in de loop van 1995 een overeenkomst kunnen sluiten met
A&W voor de wereldwijde verspreiding van de CD-ROM via
hun verkoop kanaal.

De gebruikersgroepen
Op het moment dat ik dit schrijf is TUG aan het onder-
zoeken op welke manier zij het beste de belangen van alle
gebruikers van TEX kan behartigen. De voorzitter heeft
de opdracht van het bestuur gekregen een dialoog met alle
‘local user groups’ aan te gaan en te onderzoeken hoe de
LUGs de relatie met TUG gestalte zouden willen geven.
Met andere woorden: wat verwachten de LUGs van TUG
en wat kan TUG van de LUGs verwachten. Deze discussie
zal ook met NTG gevoerd worden. Ik verwacht dat we
in het komende jaar een aantal belangrijke veranderingen
zullen meemaken.

De toekomst van TEX
Zowel op de TUG conferentie in Santa Barbara als op de
EuroTEX conferentie in Gdańsk zijn voordrachten gehou-
den over potentiële opvolgers van TEX. Yannis Haralam-
bous en John Plaice werken hard aan het tot stand komen
van
, een 16-bit opvolger van TEX die UNICODE als interne
codering gebruikt. Het NTS project is inmiddels ook aan
het werk gegaan en zal in de loop van het komende jaar
waarschijnlijk "-TEX beschikbaar maken voor algemeen
gebruik. "-TEX is een opvolger van TEX die aan aantal
nieuwe faciliteiten beschikbaar maakt. Zowel 
 als "-TEX
moeten volledig compatibel zijn met TEX.
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