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abstract
Jammer genoeg weet ik niet meer wanneer het FGBBS precies

‘de lucht in’ is gegaan, of beter gezegd ‘de telefoonlijn op’.
Het is denk ik begin 1993 geweest. Een 14k4 modem heette
toen nog een high-speed modem, dus dat is, in computertijd

gemeten, lichtjaren geleden. En nu het BBS niet meer bestaat,
ben ik vergeten op welke dag ik de stekker eruit trok. . .

Waarom?

Er was een goede reden om te stoppen, maar dat was niet
mijn reden. Het is wel zo dat het Internet voor elke pc-
bezitter met een dubbelklik bereikbaar is geworden, en dat
daarmee de functie van FGBBS veranderde van ‘outpost’
voor TeX-zendingswerk in een antikwariaat voor oude sty-
lefiles en formats uit de stone age.

Voor mij was de belangrijkste reden: stilte. Nadat zes
jaar lang op de ‘werkkamer’ thuis (waar het gezin ook tv
kijkt) de een na de andere pc vierentwintig uur per dag,
alle dagen van het jaar bijna onafgebroken had aangestaan,
merkte ik dat de stilte die inviel als hij eventjes uit stond
bijna verpletterend was. Hoe geruisarm ook de ventilato-
ren (en later ook nog de cpu coolers) waren, altijd hing er
een ‘white noise’ in de kamer die pas opviel als hij af en
toe even wegviel. De ventilatoren waren begin jaren ’90
nog erg lawaaierig, en nadat ze een paar maanden hadden
gedraaid, werden ze ongemerkt steeds lawaaieriger.

Toen ik de knoppen van FGBBS omdraaide en de stilte
niet meer tijdelijk was, bleek de stilte bijna tastbaar, als
koel roomwit marmer. De stilte was ook diep, zo diep dat
ik er zowat hoogtevrees van kreeg. . .

Aanleiding

De directe aanleiding voor het laten ‘inslapen’ van het BBS
was de overstap van OS/2 Warp4 naar WindowsNT Work-
station4. De installatie van alle verschillende BBS pro-
gramma’s (meerdere werkten samen om de gebruiker een
gevarieerde user interface te bieden) was onder OS/2 niet
simpel geweest, maar destijds had ik Henk de Haan als
actieve cosysop. Hij woonde weliswaar in Delft en ik in
Arnhem, maar we belden veel en we deelden samen de

benodigde hardware. Hij was bezig aan zijn proefschrift
op het gebied van kernfysica maar had de neiging om in
plaats daarvan aan andere dingen te werken, hoe moeilij-
ker en uitdagender hoe leuker. Van die werklust en dat es-
capisme kon ik dankbaar profiteren! Nu heeft Henk echter
al lang geleden zijn proefschrift over door muonen geca-
talyserde kernfusie gepubliceerd en hij doet onnavolgbare
dingen met ontwerpen van smart cards.

OS/2 is nu wel verder ontwikkeld, maar nieuwe versies
van voor mij belangrijke programma’s wilden onder OS/2
niet meer goed draaien (administratieve dingen als teleban-
king en boekhouding, maar ook PERL, PDFtex). Voor die
dingen was het dringend gewenst dat ik naar een Windows
platform over ging. Ik ben nog steeds overtuigd van de su-
perioriteit van OS/2, maar ik heb nu eenmaal weinig aan
een supersnel en superstabiel systeem waarop geen bruik-
bare software meer draait.

Onder NT echter, zo verwachtte ik, zou een goed deel
van de FGBBS pogrammatuur problematisch werken en
om mezelf de frustratie en de gebruikers een onaangename
verrassing te besparen, ben ik eind1998 al begonnen met
het voorzichtig afbouwen van het systeem. Diverse men-
sen die via FGBBS een emailadres hadden, konden zo tij-
dig omschakelen naar een account bij een echte Internet
Provider. Toen de nieuwe NT machine kwam, kostte het
een dag werk om zoveel mogelijk FGBBS spullen aan de
praat te krijgen en daarna heb ik die stukje bij beetje, or-
delijk, afgebroken, telkens als er een onderdeel gemist kon
worden. Nog een hele gedoe, want alles was met elkaar
verknoopt en ik wilde het gebouw voorzichtig ontmante-
len. Een explosief onderaan de hoge toren was ongewenst.

Inmiddels haalt niemand meer post op via FGBBS. Een
paar laatste onderdelen van het systeem onderhouden nog
een paar mailinglijsten, onder andere die voor de besteling
van4TEX cd’s, maar ook dat zal een dezer dagen worden
verhuisd naar de NTG server. Een deel van die software is
niet klaar voor2000, maar daar zit ik niet over in. Eer het
zover is, zijn ze gewist.

Deleten zonder sproedel

Het wissen van de vele honderden megabytes aan TeX ma-
teriaal dat destijds, vooral door Henk de Haan, is verza-
meld, geordend en van toelichting voorzien, ging onthut-
send snel. Ik keek om me heen terwijl de harddisk met een
zacht knisperend geluid de bestanden vermaalde. Zou er

Voorjaar 1999 5



fgbbs Frans Goddijn

misschien iemand een woordje willen spreken? Maar er
was niemand, net zo min als we destijds champagne heb-
ben geschonken of historische woorden gesproken toen het
systeem begon te werken.

Ik dacht wel aan Jason Fesler, de programmeur van de
WME user interface, een slimme manier van schermbestu-
ring op BBS’en. Henk en ik waren destijds de64e gebrui-
ker die het registreerden. Jason heeft nog eens van een Arn-
hemse weldoener (niet van FGBBS) een werkbeurs gekre-
gen om een nieuwe versie van WME te produceren waar-
mee veel geld te verdienen zou zijn, maar die is nooit af-
gekomen en nu bezit de stille investeerder daarvoor in de
plaats een hoeveelheid programmacode waar hij nooit wat
mee zal doen, omdat hij niet weet wat het allemaal doet. Ja-
son Fesler schreef wel GIGO (garbage in, garbage out), het
programma dat Internet email vertaalt voor gebruikers van
het BBS en daarvan waren we wereldwijd de dertiende be-
talende klant. Ook GIGO bracht voor het gezin Fesler niet
voldoende op, en nu is hij systeembeheerder voor een lo-
kale provider. GIGO draait nog ten behoeve van de laatste
mailinglists, maar WME is spoorloos van de schijf gewist.
Van FrontDoor, het programma dat ooit alle andere aan-
stuurde, heb ik nog wel een nieuwe versie in huis gehaald,
maar toen daarmee wat kleine problemen ontstonden dacht
ik: hey, why bother, ik start het gewoon nooit meer op.

Misschien was het wel leuk geweest om hier tot slot te

melden hoeveel bezoekers het FGBBS in die jaren heeft
gehad en hoeveel megabytes er zijn opgehaald. De logfiles
waren er, maar ik ben al lang vergeten hoe die superslimme
4DOS scripts van Henk de Haan werken, die zulke massa’s
data konden verwerken tot leuke statistieken. Hoe dan ook,
het is over, en daar gaat het om. Weg is weg. Wel wil ik
graag de NTG danken voor de support, die diverse jaren in
de vorm van subsidie aan het FGBBS is gegeven.

Plezier met NT

Toch staat de pc nog steeds aan maar dan overdag. Di-
rect nadat ik op ben gestaan, verjaag ik de stilte met de
white noise die de hard disks, cpu cooler en ventilator sa-
men maken en ik haal mijn email op. Die lees ik terwijl
ik me aankleed. Na het ontbijt schuif ik aan het bureau en
dan begint een lange dag, vaak met plezier maar ook met
veel gekerm en gekreun, en licht panische telefoontjes naar
slimmere computervrienden. Want in de afgelopen eerste
maand met NT heb ik eindelijk PERL perfect aan het werk
gezien, bijvoorbeeld bij het met PDFtex compileren van
ConTeXt files door middel van het texexec.pl script, maar
eer die dingen ge¨ınstalleerd waren... brr. Ik voel me af
en toe tussen al die nieuwe features en nieuwe gevaren als
een geblinddoekte, die moet rennen voor zijn leven in een
zuilengalerij. Gelukkig zijn er trouwe TeX vrienden, die
inmiddels weten hoe laat het is als ik bel: ‘hallo, heb je
even tijd voor een vraagje?’...
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