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Abstract

Deze bijdrage beschrijft de sinds kort aanwezige beschikbaarheid van het TEX-NL archief op het
internet. Zowel inzage is mogelijk in een subject-lijst als in de TEX-NL e-mails zelf.

Dit stukje is bedoeld voor de mensen die de beschik-
king hebben over een INTERNET-connectie of electro-
nische post. Voor mensen die geen beschikking hebben
over FTPtoegang of mail, kunnen via een modem ge-
bruik maken van het FGBBS - bulletinbord van Frans
Goddijn: 085–217041.1

Alle (hoop ik) post die van de verzendlijst TEX-NL2

binnenkomt wordt sinds kort opgeslagen in het ANO-
NYMOUS FTP-gebied:

/pub/tex/tex-nl
op de dienstenleverancier (in ’t engels: server) die be-
reikbaar is als:

ftp.let.ruu.nl

De naam van het bestand waarin een bericht wordt op
geslagen is de tijd waarop het bericht bij mij op de ma-
chine is binnengekomen in de vorm jjmmdd.uumm
(jj: jaar; mm: maand; dd: dag; uu: uur; mm: minuut).
Komen er twee in dezelfde minuut, dan smokkel ik.
Enkele keren per dag wordt uit de aanwezige bestan-
den een lijst gegenereerd met de bestandsnamen en de
onderwerpen. Deze worden opgeslagen in het bestand:
\INDEX. Je kunt in het INDEXbestand dus op onder-
werp terugzoeken, als alle mensen die wat sturen er een
bruikbaar onderwerp boven zetten.

In de subdirectory:
tex/tex-nl/maandelijks

komen de verzamelingen van de boodschappen uit eer-
dere maanden te staan.3 Elke maand krijg in principe
twee bestanden: de verzameling van de boodschappen:

texnl<jj>.<mm>.Z
en per jaar de inhoudsopgave:

texnl<jj>.toc.Z

Dus voor 1991:
texnl91.jan.Z t/m texnl91.dec.Z
en
texnl91.toc.Z.

De bestanden zijn ook te verkrijgen via electronische
post. Stuur een bericht aan:

mail-server@let.ruu.nl
zonder onderwerp (mag wel, maar er wordt toch niet
naar gekeken) en als bericht

send nINDEX

Je kunt ook een boodschap opvragen via:
send /tex/tex-nl/jjmmdd.uumm

of algemene informatie over de MAIL-server via:
send help.

Deze FTPserver zal geen algemene TEXbestanden (pro-
grammatuur of andere) gaan bevatten.
Daarvoor zijn de FILESERVER van NTG en de
ANONYMOUS FTPserver: ftp.cs.ruu.nl (zie
ook MAPS 90.2, 21–26).

1Zie bijlagen I en J in deze MAPS
2Zie bijlage G in deze MAPS voor een uitgebreidere beschrijving.
3Vanaf juli 1993 moet het nog gedaan worden.
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