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Michel Goossens

Het is met groot genoegen dat ik, via het mij aangeboden fo-
rum in deze MAPS, tot alle NTG leden richt. Niets is immers
belangrijker dan te dialogeren, te luisteren naar wat de ‘buur’
te zeggen heeft, om dan, met kennis van zaken, overwogen
beslissingen te kunnen nemen.

Het zijn, inderdaad, drukke en belangrijke weken die we in
TUG tegemoet gaan. Het ledenaantal is de laatste twee jaren
erg teruggelopen (van zo’n drieduizend tot achttienhonderd)
en dat betekent dat het voeren van nieuwe initiatieven finan-
cieel ondraaglijk moeilijk wordt.

Daarom moeten er dringende en harde maatregelen worden
getroffen om niet nog meer leden te verliezen, en om akties
op te zetten die overeenkomen met wat van een dynamische
en moderne, op de toekomst gerichte groep wordt verlangd.
Want het is enkel onder positieve omstandigheden, waar onze
leden vertrouwen hebben in het feit dat we met hun belan-
gen en interesse rekening houden, dat we weer op hen zullen
kunnen rekenen.

Een teken aan de wand dat er iets mis begon te lopen was
het laat verschijnen van TUGboat. De oude generatie van
TEXers wordt een jaartje ouder, en onder deze druk van werk
en andere prioritaire bezigheden wordt het steeds moeilij-
ker voor één persoon, hoe gemotiveerd ook, op zijn eentje
TUGboat te laten verschijnen. Daarom hebben we besloten
om een produktie-team te creëren, dat gezamenlijk de techni-
sche taak van het realiseren van TUGboat op zich zal nemen,
om Barbara Beeton, de verantwoordelijke editor zich te laten
concentreren op de kwaliteit van het eindresultaat. Tijdens de
TUG95 bijeenkomst heb ik het persoonlijk op mij genomen
om tegen het einde van 1995 de achterstand in deze halen,
zodat alle TUG-leden tussen nu en de Kerst vier nummers
van TUGboat kunnen verwachten. We hopen op deze manier
een groot gedeelte van de leden, die niet vernieuwden voor
1995 omdat TUGboat niet op tijd verschijnt, terug te winnen,
en, indien mogelijk, nieuwe leden te rekruteren. Ik nodig ie-
der NTG lid uit om gebruik te maken van het gecombineerde
NTG-TUG lidmaatschap, om zo, met 10% korting op beide
lidmaatschapskosten, te kunnen genieten van de voordelen die
NTG (MAPS, software, bijeenkomsten, e.d.) en TUG (TTN,
TUGboat, de jaarlijkse TUG bijeenkomst, enz.) bieden.

Maar de belangrijkste reden om lid van NTG en/of TUG te
worden (of te blijven) is dat U zo nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van TEX en elektronisch publiceren in het algemeen
mogelijk maakt. Het overgrote deel van deze ontwikkelingen
wordt inderdaad ondernomen door vrijwilligers in hun vrije
tijd, maar soms moet een groep samenkomen of zich hard-
ware aanschaffen, of een Internet verbinding betalen (niet
iedereen werkt bij een universiteit, of heeft een werkgever
die dat allemaal gratis ter beschikking stelt), en hier kunnen
gebruikersgroepen een rol spelen.

Het ligt dus voor de hand dat het uiterst belangrijk is dat
alle TEX verenigingen, waar ook ter wereld, samenwerken
om door gemeenschappelijke initiatieven het ‘TEX ideaal’ te
verbreiden om iedereen te laten genieten van de mogelijkhe-
den die TEX biedt. Dit is des te belangrijker in regionen die

economisch zwakker staan dan wij, in het ‘rijke’ westen, of
voor groepen die slechts over een beperkt inkomen beschikken
(studenten, vorsers, e.d.).

Ik beschouw het samenbrengen van de leden van alle TEX
verenigingen, op basis van mutueel respect, gelijkheid, en de-
mocratische vertegenwoordiging, als mijn taak nummer één.
Ik hoop dat op deze manier, door een soort symbiose, een
dynamiek zal ontstaan die het mogelijk maakt om een kriti-
sche massa te bereiken die nodig is om nuttige en belovende
initiatieven te starten, te ontwikkelen, en te ondersteunen in
de maintenance-fase. Dank zij de komplementariteit in de
benadering van het oplossen van problemen, kunnen we veel
van elkaar leren, en zo veel beter de TEX gebruikers op alle
kontinenten vlugger en beter ter hulp komen.

Het beter uitwisselen van teksten (artikels, tutorials), het we-
reldwijd verkopen van boeken en CD-ROMs (bijvoorbeeld
de prachtige dubbele NTG CD-ROM, waar jullie fier kun-
nen op zijn), het organiseren van workshop, conferenties,
cursussen, het co-sponsoren van gemeenschappelijke initia-
tieven (Omega, LATEX3, NTS, tds, CTAN), het onderzoeken
en voorbereiden van wat we de volgende jaren zullen nodig
hebben op het gebied elektronisch publiceren (HTML/SGML,
PDF, hypertext en multimedia, multi-octet tekst-encodingen,
het optimaal gebruik van kleur) zijn slechts de zichtbaarste
taken die we beter samen dan individueel kunnen aanpakken.

Om die eerste stap te zetten heb ik besloten om gedurende de
EuroTEX95 bijeenkomst in Papendaal met vertegenwoordi-
gers van de verschillende TEX gebruikersgroepen en, natuur-
lijk ook met alle andere aanwezigen, te praten om na te gaan
welke de beste manier zou zijn om zo een samenwerking te for-
maliseren. Zoals ik al zei, die samenwerking moet vrijwillig
gebeuren en gebaseerd zijn op een democratische vertegen-
woordiging van iedereen. Eén van de mogelijkheden is dat
alle leden van een TEX gebruikersgroep ook lid van TUG zou-
den worden (mits een kleine supplementaire bijdrage, die zou
afhangen van economisch factoren gebaseerd op equivalent
inkomen). TUGboat zou dan door iedereen kunnen verkregen
worden op basis van de reële kostprijs, zodat, vergeleken met
vandaag, het gemeenschappelijk lidmaatschap van NTG en
TUG (met TUGboat) merkelijk goedkoper zou komen. Deze
TUG leden hebben het recht om de leden van het TUG bestuur
en de voorzitter van TUG te verkiezen, zodat deze uitgebreide
(Internationale) TUG vereniging automatisch rekening houdt
met de belangen van alle leden over de hele wereld, en terzelf-
dertijd een forum biedt om met elkaar in permanent kontakt te
blijven, hetgeen een optimale coördinatie van gemeenschap-
pelijke initiatieven mogelijk maakt.

Maar, dit is enkel een model, dat kan aangepast worden aan de
wensen en gevoeligheden van de groepen die interesse verto-
nen om zo een type medewerking op te bouwen. Ik hoop dat
ik in elk geval U, geachte lezers van MAPS, ervan heb over-
tuigd, dat twee meer is dan juist één plus één, en dat ik op uw
actieve medewerking kan rekenen om samen met de andere
TEX gebruikers in Nederland, België, of waar dan ook, dit
wederzijds vertrouwen op te bouwen om de basis te vormen
van een TEX/TUG wereldwijde solidariteitskring.


