MEDEDELINGEN EN INFORMATIE VOOR REKENLINIALENVERZAMELAARS
Nr.1 November 1992
Een nieuw bulletin
Op 31 oktober 1992 is een groep van veertien verzamelaars van rekenlinialen in Odijk bijeen
geweest om te praten over vorm en inhoud van het samenwerken op het gemeenschappelijke
verzamelthema: de rekenliniaal.
Besloten is om geen officiële vereniging op te richten, de noodzaak daarvan werd niet aanwezig
geacht, maar men vond het wel wenselijk dat er een nauwe vorm van overleg zou zijn tussen de
aanwezigen omdat aan het verzamelen een aantal gemeenschappelijke belangen kleeft zoals:
kennis over geschiedenis en ontwikkeling, inzicht in soorten en varianten, afstemming van
prijzen, mogelijkheid van onderling ruilen en kopen, enz. Om hieraan enige structuur te geven
zijn enkele afspraken gemaakt over te ondernemen activiteiten en verrekening van kosten die
daarmee gemoeid zijn.
Om op de hoogte te blijven van de voortgang van deze activiteiten en om elkaar informatie te
kunnen verschaffen over de eerder genoemde punten van gemeenschappelijk belang is besloten
enkele keren per jaar een mededelingenbrief rond te sturen. Dit eerste nummer van "M.I.R." is
daarvan het eerste resultaat. De hoop wordt uitgesproken dat het zal beantwoorden aan de
verwachtingen van de rekenlinialenverzamelaars en dat zij allen er informatie in vinden die zij
kunnen gebruiken bij het uitbreiden van hun verzameling en bij het bestuderen van de vele
aspecten die dit verzamelobject kent.
Verantwoordelijk voor de inhoud van "M.I.R" is IJ. Schuitema, Maria van Boechoutlaan 8,
3984 PH Odijk, tel.03405-63315, tot wie men zich kan richten met vragen of mededelingen.
O. van Poelje regelt de distributie en H. van Herwijnen verzorgt de afwikkeling van de
financiële kant, waarvoor een apart gironummer is geopend: 3500981 t.n.v. H. van Herwijnen,
De Liniaal, te Voorschoten. Alle financiële zaken, zowel de "M.I.R." als de verschillende te
ondernemen activiteiten betreffende, zullen via dit numrner lopen.
Gemeenschappelijke codering verzamelgegevens
Van Herwijnen is al enkele jaren bezig met het verwerken van de verzamelgegevens van de
rekenlinialenverzamelaars in één overzichtelijk systeem. Uit het nauwkeurig bestuderen van de
rekenlinialen blijkt, dat er een veel grotere varieteit in de linialen is, ook in soorten met
hetzelfde fabriekscodenummer, dan oorspronkelijk werd vermoed. Dat heeft er toe geleid dat
de verwerking van de verzamelgegevens een ontwikkeling heeft doorgemaakt van continue
verbetering en verduidelijking. Van Herwijnen is nu zo ver dat hij de consequenties van een en
ander goed kan overzien en met een eindvoorstel is gekomen voor het administreren van de
honderden, en straks duizenden, verschillende rekenlinialen in de gezamenlijke verzamelingen.
Na zijn uiteenzetting over de voor- en nadelen van verschillende door hem uitgewerkte
methoden van administreren is in gemeen overleg en met algemene instemming gekozen voor
een nummeringssysteem waarbij varianten van typen een aan de hoofdcodering toegevoegde
codering krijgen in plaats van een eigen hoofdcodering. Eigen hoofdcodering wordt bepaald
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door aard en aantal van schalen; toegevoegde codering betreft uitvoeringsverschillen in schalen
zoals kleur, cijferaanduiding, overlengte, e.d. Uiteraard zullen er twijfelgevallen overblijven.
Van Herwijnen zal in die gevallen zelf beslissen, zo nodig na onderling overleg, of een
hoofdnummer dan wel een toegevoegd nummer aan de liniaal wordt gegeven. Afgezien is van
het kiezen van een eigen serienummer per merk omdat niet bekend is - en misschien ook nooit
bekend wordt door gebrek aan bronneninformatie - hoeveel typen linialen door de
verschillende fabrieken zijn geproduceerd. De basisnummering in het gezamenlijke overzicht is
dus een nummering op volgorde van binnenkomst in het systeem. Het voordeel van zo'n
basisnummering is bovendien dat vergelijking van eigen linialen niet meer hoeft te geschieden
met het privéverzamelnummer van Van Herwijnen of Schuitema, zoals tot dusverre gebeurde,
maar dat rechtstreeks verwezen kan worden naar het nieuwe basisnummer. Wel kunnen in het
totaaloverzicht de privé-nummers toegevoegd worden aan de basisnummers zodat elke
verzamelaar.zijn collectie volgens eigen nummering in stand kan houden. Bovendien is het met
de computerprogramma’s van Van Herwijnen mogelijk allerlei soorten uitdraaien te maken: op
code, op naam, op type, enz.
Afgesproken is dat alle verzamelaars hun eigen collectie zullen bekijken aan de hand van het
nieuwe totaaloverzicht - dat nu nog verwijst naar HvH en IJS - en aan Van Herwijnen een
overzicht zullen toesturen met welke linialen en schijven van de collecties van HvH en IJS de
eigen voorwerpen overeenkomen. Voor die linialen en schijven waarvan nog geen exemplaar in
de collecties, die tot nu toe verwerkt zijn, voorkomen zullen door de verzamelaars
beschrijvingen worden ingediend bij Van Herwijnen volgens de door hem aangegeven
beschrijvingsinstructies die aan alle aanwezigen op de bijeenkomst op 31-10 zijn uitgereikt.
Liniaalbeschrijving
Om eenduidig en met een minimum aan invoertijd in de computer de linialen te kunnen
beschrijven heeft Van Herwijnen instructies opgesteld waaraan een ieder zich dient te houden.
Vooral in het begin zullen de verzamelaars daar misschien wat moeite mee hebben omdat gauw
van een beschrijvingsvolgorde kan worden afgeweken. Na enig oefenen zal toch al gauw blijken
dat de instructies een logische volgorde blijken in te houden waarmee het heel goed werken is.
Zoals reeds gememoreerd, is ieder inmiddels in het bezit van deze instructies, die er in principe
op neerkomen dat achtereenvolgens in vaste volgorde wordt beschreven: schalen - tekst materiaal en constructie - diversen. Voor deze beschrijving zijn speciale formulieren
ontwikkeld. Een ieder wordt verzocht deze te gebruiken teneinde de invoer in de computer te
vergemakkelijken.
KWALITEITSSCHAAL
Al geruime tijd wordt voor het aanduiden van de kwaliteit van de liniaal gewerkt met de schaal
die door Van Herwijnen is ontwikkeld en in de wandeling daardoor de naam
"Herwijnenschaal" heeft gekregen.
Deze schaal is nu definitief vastgesteld op 9 punten: 0, 1, 2 ... t/m 8. Het aangeven van de
kwaliteit van een liniaal zal altijd een punt van discussie blijven omdat persoonlijke
interpretatie en/of voorkeur een rol blijven spelen. Ook zal altijd discussiepunt blijven of de
kwaliteit van toebehoren zoals doos, koker, etui, loper, handleiding, steunen, e.d. moet worden
meegewogen in de beoordeling of niet. Wil men alles goed doen dan zou elk van de genoemde
onderdelen een aparte kwaliteitsomschrijving moeten krijgen, maar alom was men van mening
dat dit toch te ver zou voeren en niet goed administratief zou zijn te verwerken. Daarom is
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besloten om de liniaal zelf als beoordelingsobject te zien en de rest ten dele als bijzaak, hoewel
in de classificaties 0 en 1 hierover iets is beschreven.
De detailomschrijving van de verschillende klassen 0 t/m 8 is inmiddels in het bezit van de
verzamelaars en zal hier niet in extenso worden overgenomen. Eventuele belangstellenden die
niet in het bezit hiervan zijn kunnen zich zo nodig rechtstreeks tot Van Herwijnen richten.
In hoofdlijnen komt de indeling neer op het volgende:
De eerste onderverdeling is: nieuw-gebruikt-kapot.
In de categorie "nieuw" zijn drie klassen: 0, 1, 2.
In de categorie "gebruikt" vier: 3, 4, 5, 6. En in de categorie "kapot" twee: 7, 8.
Achtereenvolgens is dit:
0=
1=
2=

fabrieksnieuw, compleet en alles in perfecte staat,
fabrieksnieuw, compleet, liniaal en loper in perfecte staat; door ompakken
of verleggen in winkels kan er beschadiging zijn aan doos, koker, etui, handleiding, enz.
liniaal en loper fabrieksnieuw; er kan iets ontbreken zoals doos, koker, etui,
handleiding, enz.

In deze drie klassen is dus liniaal en loper in ieder geval nieuw en zonder beschadiging.
In de categorie "gebruikt" zijn de klassen 3, 4, 5, 6 van toenemende gebruikssporen, maar ze zijn
niet kapot. In al deze klassen kan iets aan liniaal of toebehoren ontbreken en dat dient in de
beschrijving (bijvoorbeeld in een dubbelenlijst) dan te zijn aangegeven.
In de categorie "kapot" zijn de klassen 7 en 8, waarbij 7 behalve de beschadiging overigens een
mooie liniaal is en 8 een beschadigde liniaal is die er slecht uitziet.
Heel uitdrukkelijk zij hier vermeld dat de volgorde 0 t/m 8 geen prijsaanduiding is. Een liniaal
in de klasse 7 bijvoorbeeld kan veel mooier zijn en meer gewild dan in klasse 5. Dit zal nogal
eens kunnen voorkomen bij oudere linialen. De kwaliteitscodering is dus een aanduiding van
het uiterlijk. Geheel los daarvan staat de prijswaardering.
In het coderingssysteem, beschreven in het tweede hoofdstukje van deze mededelingen, is geen
kwaliteitsindicatie opgenomen. Elke verzamelaar kan zo nodig voor zijn eigen uitdraai een
extra kolom vragen aan Van Herwijnen om daarin de kwaliteit aan te geven van zijn eigen
liniaal. Dit kan van nut zijn bij de beoordeling van de waarde van de eigen verzameling in
geval van onderbrengen in een verzekering.
Prijzen
De prijzen voor linialen en schijven zijn in de loop van enkele jaren al aardig gestegen. Dit is
ten nadele bij inkoop en ten voordele bij verkoop. Het is niet te overzien in hoeverre in de
toekomst deze tendens zich voortzet. Globaal kan geconstateerd worden dat moderne linialen
in nieuwe staat, dus in de klassen 0, 1 en 2, een prijs maken die rond 50% van de
oorspronkelijke winkelprijs ligt. Vergelijken we dit met geheel andere verzamelobjecten, dan
mag de prijs voor linialen laag genoemd worden, hoewel we soms toch vinden dat we veel geld
moeten neertellen bij een aanschaf.
Discussiërend hierover was de algemene mening toch wel dat we met onze prijzen een redelijk
niveau hebben dat in ieder geval nog gunstig afsteekt bij wat we in het buitenland zien. Dat
men in 't algemeen de prijzen redelijk vindt moge ook blijken uit de afname van dubbelen van
de circulerende verkooplijsten. We zullen ons daarbij ook altijd dienen te bedenken dat we
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niet willekeurig welke liniaal dan ook zo maar kunnen aanschaffen. Een gewenst type is veelal
niet beschikbaar en komt maar zelden als ruil- of verkoopliniaal op de lijst. Als men daarbij
bedenkt dat de aanbieder van die liniaal vaak 9x "nee" heeft gehoord alvorens een positief
antwoord te krijgen op de vraag of er nog linialen te koop zijn - en nog maar niet denkend aan
de vaak honderden kilometers die hiervoor per auto zijn afgelegd - dan begrijpt men al gauw
dat de gevraagde prijs de redelijkheid niet te boven gaat.
Met genoegen is geconstateerd dat er steeds meer zijn aan wie het lukt om in
kantoorboekhandels nog enkele stuks op de kop te tikken. Hiervan zullen we het ten dele
moeten hebben om linialen in de klassen 0, 1 en 2 te bemachtigen en onder de verzamelaars in
omloop te brengen.
Oughtred Society / buitenlandse contacten
In de USA is ruim een jaar geleden de Oughtred Society opgericht, een vereniging van
rekenlinialenverzamelaars die een tijdschrift uitgeeft dat geheel is gericht op het verzamelen van
rekenlinialen, rekenschijven, rekencilinders, rekenwalsen en bijbehorende literatuur. Van dit
tijdschrift zijn nu drie nummers verschenen:
een proefnummer 0 en in 1992 de nummers 1 en 2. Een abonnement op dit tijdschrift kost
vanaf 1993 $.25,- per jaar. De nummers van 1992 zijn verkrijgbaar voor $.15,- samen en het
proefnummer uit 1991 voor $.7,50. Van de Nederlandse verzamelaars hadden zich reeds 6
gemeld als abonnee en tijdens de oktoberbijeenkomst hebben zich nog 2 opgegeven.
Uit meer dan een overweging is het raadzaam zich hierop te abonneren. In de eerste plaats
heeft het tijdschrift heel waardevolle informatie over veel onderwerpen het verzamelthema
betreffende, maar ook leidt het tot verbreding van contacten met verzamelaars in het
buitenland, waarbij behalve aan de USA ook aan Engeland en Duitsland kan worden gedacht
omdat in die landen ook abonnees op dit tijdschrift zitten. Het abonnement heeft bij enkelen
onder de Nederlandse verzamelaars al geleid tot directe schriftelijke en/of persoonlijke
contacten in de USA en Engeland en zijn al pakjes met rekenlinialen over en weer gegaan.
Juist doordat in die landen andere fabrieken de markt hebben voorzien dan bij ons, waar wij
toch voornamelijk bevoorraad zijn door Duitsland en in latere tijd door Frankrijk en Japan, zijn
het Amerikaanse en Engelse merken die ons worden aangeboden in deze nieuwe contacten.
Een vrijwel onbegrensde mogelijkheid tot uitbreiden van de collectie.
In de bijeenkomst werd uitdrukkelijk op deze voordelen gewezen en werd ieder aangeraden bij
een eventueel bezoek aan die landen van te voren bij de medeverzamelaars te informeren naar
namen en adressen die eventueel bezocht zouden kunnen worden.
Een abonnement op de "Journal" van de Oughtred Society geeft tevens het voorrecht om in elk
nummer een gratis advertentie te plaatsen over aangeboden of gezochte rekenlinialen.
Interessante artikelen in de nrs. 1 en 2 waren o.a. de bijdragen over Pickett en Hemmi waarin
een analyse is weergegeven van de datering van de linialen en waarin verder veel historische
gegevens van beide firma's zijn verwerkt. In het volgende nummer zullen de schijnwerpers
gericht zijn op de firma Keuffel & Esser. Dit heeft er toe geleid dat wij ons hebben afgevraagd
in hoeverre wij op deze geschiedschrijving en productiedatering een bijdrage kunnen leveren
over Europese producenten als Aristo, Faber en Nestler. Met betrekking hiertoe is aan alle
verzamelaars gevraagd in hun linialenadministratie na te gaan welke brochures, prijslijsten,
advertenties e.d. aanwezig zijn, want dit soort gegevens is nodig om tot het eerder beschreven
overzicht te kunnen komen. Afhankelijk van de binnenkomende informatie over deze
gegevens - in te dienen bij Schuitema - zal nader bekeken worden wie tijd en energie heeft om
die gegevens te verwerken tot een overzicht zoals dat voor Pickett en Hemmi is opgesteld. Het
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verkrijgen van informatie bij producenten, tussenleveranciers en kantoorboekhandels, zowel in
Nederland als daarbuiten, behoort dan mede tot het werkterrein van de betreffende
onderzoeker. Adriaanse en Rance hebben zich in principe bereid verklaard hier tijd aan te
besteden.

Verzamelmuseum
Het Verzamelmuseum is verhuisd van Stadskanaal naar Veendam, Beneden Oosterdiep 60,
9641 JE Veendam, 05987 - 21122, Postadres: Postbus 395, 9640 AJ Veendam. De
vermoedelijke openingsdatum ligt in de tweede helft van 1993. Hoewel er nog erg veel aan de
nieuwe behuizing moet worden verbouwd en gerestaureerd - een oude Groningse hereboerderij
- hoopt men toch zo tijdig gereed te zijn dat de opening onderdeel kan zijn van de activiteiten
die in 1993 plaats vinden in het kader van het "Verzameljaar". 1993 zal namelijk landelijk in
het teken staan van "verzamelen" met o.a. de uitgifte van een speciale postzegel en met een extra
grote verzamelbeurs in de Jaarbeurs waar dan een speciale hal zal zijn gereserveerd voor stands
van verzamelaars en waar de "verzamelaar van het jaar" zal worden gekozen.
Contacten van Schuitema met de heer Luten van zowel Verzamelkrant als Verzamelmuseum
hebben er toe geleid dat overeenstemming is bereikt over het inrichten van een showvitrine in
het nieuwe Verzamelmuseum, waarin een permanente expositie zal zijn over het verzamelthema
"Rekenliniaal". Het ontwerp voor de expositie in de vitrine is gereed evenals de bijbehorende
teksten. Deze teksten zullen voor bezoekers behalve in het Nederlands ook in het Duits en het
Engels verkrijgbaar zijn. Met zo'n expositie wordt beoogd meer bekendheid te geven aan het
verzamelthema "Rekenliniaal" en in contact te komen met andere, nog niet met naam bekende,
rekenlinialenverzamelaars.
De in de vitrine uit te stallen voorwerpen zullen komen uit de verzameling van Schuitema,
aangevuld met enkele voorwerpen van andere verzamelaars voor zover Schuitema niet zelf
beschikt over de betreffende ten toon te stellen voorwerpen. Wat in deze zaak nog niet rond is,
is de vitrine zelf. Het ontwerp van de expositie gaat uit van een vitrine van ca. 5,00m lang,
2,00m hoog en 0,60m diep, die aan beide langskanten glas heeft, zodat aan beide zijden
geëxposeerde voorwerpen te zien zijn. Gezocht wordt naar een sponsor die de financiele
middelen ter beschikking stelt om deze vitrine te laten bouwen. De vitrine zal, zo is de
gedachte, eigendom worden van het Verzamelmuseum en niet van de
rekenlinialenverzamelaars. Hiervoor is gekozen omdat een eventuele sponsor hier een grotere
garantie voor deskundig gebruik in zal zien dan wanneer de vitrine in particuliere handen zou
komen.
Aan de rekenlinialenverzamelaars is gevraagd in hun kennissen- of zakenkring na te gaan of er
een of meerdere sponsors kunnen worden gevonden. Partiële reclame van de sponsor(s) in de
vitrine kan daarbij onderwerp van overleg zijn.
Verzamelaarsjaarmarkt jaarbeurs Utrecht, 14 en 15 november 1992
Als deze eerste uitgave van "M.I.R." verschijnt zal dit weekend vermoedelijk al achter de rug zijn
en zullen de meeste rekenlinialenverzamelaars er al heel wat uren hebben doorgebracht.
Zoals ook in voorgaande jaren heeft Schuitema er weer een showstand met zijn verzameling en
fungeert zijn stand als een soort van trefpunt voor verzamelaars uit binnen- en buitenland. Het
is vrij zeker dat vele oude bekenden elkaar hier zullen ontmoeten en een en ander in ruil van
hand tot hand zal gaan.
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Ook Van Herwijnen en Dekker hebben een stand op deze beurs. Hun stands zijn
verkoopstands waar voornamelijk andere voorwerpen dan rekenlinialen worden aangeboden.
Publicaties
Schuitema is de afgelopen jaren druk geweest met het op schrift zetten van allerlei
wetenswaardigs over rekenlinialen. Een aantal van deze pennevruchten is inmiddels als artikel
in een of ander tijdschrift verschenen, een ander aantal wacht op publicatie of is in
voorbereiding. In het hiernavolgende overzicht is aangegeven waar een en ander is te vinden
zodat geinteresseerden zich tot de betreffende tijdschriften kunnen wenden zo zij daar behoefte
aan hebben.
Sammler Journal, Sept.1990; Mathematik als Sammelobjekt
Sammler Journal, Juli 1992; Logomat Werbeartikel
Journal of the Oughtred Society, Vol.l, No.2, August 1992; Slide Rule Cross Sections
Historische Bürowelt, No.29, Sept.1990; Rechenschieber und Rechenscheiben als
Sammelobjekte
De Ingenieur, Febr.1991, Jg.103, Nr.2 ; De rekenliniaal in historisch perspectief
Verzamelhobby, Nr.49, Juni 1992; Rekenlinialen
Verzamelkrant, Jg.8, Nr.67, Juni/Juli 1992; Rekenlinialen: instructiemodellen voor de
rekenliniaal
Verzamelkrant, Jg.8, Nr.65, April 1992; Rekenlinialen voor de artillerie
Verzamelkrant, Jg.7, Nr.61, Dec. 1991; Octrooi en verzamelen, een extra dimensie
Verzamelkrant, Jg.7,. Nr.59, Okt. 1991; Flightcomputers, de keizer onder de
rekenlinialen
Verzamelkrant, Jg.7, Nr.55, April 1991; Logomat reclameartikelen, rekenschijven veelal
met een dubbele functie
Ter publicatie ingediend bij:
Sammler Journal: Rechenscheiben
Verzamelhobby: vervolgartikelen 2 en 3 op eerste artikel dd. juni 1992
Journal of the Oughtred Society: The Runner of a Slide Rule
idem: Circular Slide Rule, Construction
In voorbereiding is een lezing voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in het voorjaar van
1993 over de geschiedenis van de rekenliniaal, met speciale aandacht voor Nederlandse
producenten ALRO en Matthijssen, waarbij het tevens in het voornemen ligt om gelijktijdig
een expositie te houden van de eigen rekenlinialen verzameling. Ook zal overleg starten over
het gelijktijdig publiceren van een artikel in een tijdschrift dat de historie van de techniek als
centrale thema heeft.
Te ondernemen activiteiten
Genoemd is al het voornemen te komen tot een historisch overzicht van de productie van de
firma's Aristo, Faber en Nestler.
Het is wenselijk een overzicht op te stellen van alle, onder de verzamelaars aanwezige,
handleidingen. De aanwezigen op de bijeenkomst hebben allen hun medewerking toegezegd
hun archieven hierop na te kijken. Er wordt een gegadigde gezocht, bij voorkeur in het bezit
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van een computer, die bereid is dit administratieve werk op zich te nemen. Belangstellenden
kunnen voor het nader bespreken van deze activiteit zich wenden tot Schuitema.
Gezien de gelijksoortige activiteiten in de USA m.b.t. het opzetten van een coderingssysteem en
een kwaliteitsschaal is het noodzakelijk dat men aldaar op de hoogte komt van de
vergevorderde resultaten onzerzijds op dit gebied. Van Herwijnen zal zich beraden op de wijze
waarop hij de Oughtred Society zal informeren over zijn werkzaamheden en op de argumentatie
die er toe zou moeten leiden dat men in de USA zijn systeem overneemt. Eerste contacten
tussen hem en de Oughtred Society zijn inmiddels gelegd.
Financiën
Tot nu toe zijn de onkosten aan alle uitgaande post, copieren van stukken en
telefoongesprekken vrijwel voor 100% gedragen door Van Herwijnen en Schuitema. In de
bijeenkomst is er door alle aanwezigen sterk op aangedrongen in de eerste plaats een
verrekening van de in het verleden gemaakte onkosten te treffen en ten tweede een bijdrage te
leveren door alle verzamelaars voor de te maken onkosten voor de periode 1-11-92 tot 1-11-93.
Er is een onderscheid gemaakt tussen algemeen te verhalen onkosten en persoonsgebonden
onkosten. Tot de algemeen te verhalen onkosten worden gerekend alle kosten verbonden aan
het produceren en verzenden van brieven en stukken die alle verzamelaars gelijkelijk aangaan,
zoals: M.I.R.; éénmalig per jaar te verzenden coderingsoverzichten van alle aanwezige linialen in
de gezamenlijke collecties; correspondentie m.b.t. afgesproken activiteiten; algemene
correspondentie alle verzamelaars betreffende; correspondentie met de Oughtred Society, enz.
Waar onkosten worden gemaakt die niet alle verzamelaars maar een of slechts enkele betreffen,
zoals een totaaluitdraai van gegevens voor een speciaal privédoel, zullen deze kosten
rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de betreffende personen.
Een derde categorie van onkosten zijn die, verbonden aan bijeenkomsten, zoals zaalhuur en
verteringen. Zaalhuur zal hoofdelijk worden omgeslagen over de aanwezigen en diegenen die
zich wel gemeld hebben maar verstek hebben laten gaan; consumpties zullen altijd persoonlijk
worden verrekend.
Niet tot de declarabele kosten worden gerekend de lijsten met dubbelen die door verzamelaars
persoonlijk worden opgesteld en verzonden, omdat dit in zekere zin een eigen risico van de
afzender is. Wel waren de aanwezigen allen de mening toegedaan dat het de verzender vrij staat
hiervoor onkosten bij de ontvanger in rekening te brengen - f.0,10 per copie A4 + portokosten als de ontvanger er prijs op stelt deze lijsten met regelmaat te ontvangen.
De concrete afspraak is gemaakt dat, in de eerste plaats, alle verzamelaars voor verrekening van
gemaakte kosten tot 1-11-92 door Van Herwijnen en Schuitema f.15, zullen overmaken op het
nieuw te openen gironummer op naam van Van Herwijnen, die samen met Schuitema een
overzicht van de door beiden gemaakte onkosten zal opstellen en daarna verrekenen, en, in de
tweede plaats, f.25,- voor de te maken onkosten in de periode 1-11-92 tot 1-11-93. Van
Herwijnen zal hiervan de administratie bijhouden. Een positief of negatief restant zal op de
bijeenkomst in okt/nov. 1993 aan de orde komen. Alle aanwezigen hebben zich bereid
verklaard het totaalbedrag van f.40,- over te maken. Aan de afwezigen zal voorgesteld worden
hetzelfde te doen. Mochten onder hen zijn die daartegen bezwaren hebben of niet op het
verzoek reageren, dan zal worden beschouwd dat zij er geen prijs op stellen nader geïnformeerd
te blijven over de activiteiten en wensen af te haken. Hen zal daarna ook niets meer worden
toegestuurd.

8
Adreslijst
Separaat bij dit eerste nummer van "M.I.R." gaat een adreslijst met de namen van allen die tot
nu toe belangstelling voor het verzamelen van rekenlinialen hebben getoond. Na eventuele
negatieve reacties m.b.t. het gestelde onder het vorige punt Financiën kunnen hier later namen
van geschrapt worden.
Slot
Tot zover de eerste “M.I.R.”. Hopenlijk geeft dit eerste exemplaar al die informatie die men
ervan verwacht. Niet alle punten die op de bijeenkomst van 31/10 aan de orde zijn geweest
zijn hierin behandeld, o.a. is geen gewag gemaakt van het voorstel van Van Poelje m.b.t. een
"relatiegeschenk"; de mogelijk negatieve invloed op de prijzen van linialen (hoger) t.g.v.
publiceren, gesteld door Roozen; de aangeboden kartonnen schijf door een duitse verzamelaar;
de vele ruilobjecten die op de tafels werden aangeboden; de vele bijzondere linialen uit ieders
collectie die tentoongesteld waren; de ervaringen bij inkoop in het buitenland; de prijzen die
de Auction van Breker in Keulen hebben opgebracht; enz.
Desalniettemin geven de behandelde onderwerpen voldoende stof tot nadenken en zal het de
verzamelaar stimuleren in zijn hobby, althans, zo is de hoop en verwachting.
Odijk, 1-11-92

