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TEX-NL discussielijst

Jules van Weerden,
(beheerder TEX-NL)

jules.vanweerden@let.ruu.nl

Een kort verhaaltje over de TEX-NL lijst, gezien van uit
het beheer.

Toen Evert Jan Evers mij ongeveer twee jaar geleden vroeg
om de TEX-NL te gaan beheren, was natuurlijkmijn eerste
vraag: hoeveel werk is dat? Ach dat viel wel mee. Drie of
vier keer per jaar een berichtje en dat was het wel.

Nou, ik heb het geweten: Om de één of andere reden stond
de ‘owner’ van de lijst niet bovenaan en kreeg Evert Jan
geen enkele foutmelding terug. Toen we mij als mede-
eigenaar toevoegden, werd ik dus wel bovenaan gezet. De
eerste weken heb ik de ‘rommel’ van afgelopen maanden
mogen opruimen: mensen die allang geen account meer
hadden verwijderd en volledige email-adressen verwijderd.
Maar nu is het redelijk rustig. Je ziet wel welke machines
of instituten regelmatig iets doen met hun apparatuur. Erik
Jan Vens zet geloof ik elk weekend zijn machine uit.1

Soms mag ik een gebruikerster weggooien en onder een
andere (betere?) naam weer toevoegen en soms verdwij-
nen mensen omdat de LISTSERV machine het adres niet
meer terug kan vinden. Ze worden dan ge-auto-delete-ed
(is dit nog Nederlands?). Dan wordt het echt detective
werk, want ook ik kan dan soms geen mailtje meer sturen
om ze te vertellen dat ze er afgegooid zijn. Dat moet dan
per post of telefoon. Maar erg vaak gebeurt het niet.

Als het lukt zal ik een klein grafiekje meesturen waarin het
verloop van het aantal abonnees op de lijst wordt weerge-
geven. Er zit een hele kleine stijging in het aantal leden:
van 167 in de eerste week van Januari tot 183 vorige week
(27 maart 1995).

Nu over de praktische kant van de zaak:

Om op de TEX-NL lijst te komen kun je een bericht sturen
aan:

listserv@nic.surfnet.nl

zonder subject (mag wel, maar er wordt niet naar gekeken)
en als inhoud:

subscribe tex-nl <jouw naam in minimaal

twee woorden>

Wil je er weer af stuur dan een bericht naar het zelfde adres
met als inhoud:

unsubscribe tex-nl

Wil je zelf een copy hebben van een bericht dat je naar de
lijst hebt gestuurd, stuur de inhoud:

set tex-nl repro

Wil je statistieken van de lijst hebben geef:

stats tex-nl

Wil je een lijst van gebruikers (ruim 180): geef

review tex-nl

Als je gebruik maakt van een ‘signature’, zet dan op de
regel(s) na het commando het woord ‘end’. De LISTSER-
VER zal dan stoppen met zoeken naar andere commando’s.

Voor een volledig overzicht van de commando’s die je aan
de LISTSERVER kunt geven kun je geven:

info refcard

Als er problemen zijn: stuur een email-bericht naar
owner-tex-nl@nic.surfnet.nl

en het beheer (ik dus voorlopig) zal er naar kijken.

Ik bewaar de berichten ook. Op datum en tijd van aan-
komst. Zie ftp.let.ruu.nl:/pub/tex/tex-nl (ove-
rigens met de zelfde moeite ook de boodschappen van de
4TEX-lijst).

Met een WWW-lezer als NETSCAPE of MOSAIC
kun je ook berichten opzoeken van de TEX-lijst.
URL: gopher://hearn.nic.surfnet/nl:70/11/

surfnet.dir.dutch.

1Heel goed voor ’t milieu en het levendig houden van mijn postbus: : :
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