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Van de redactie
In deze MIR…
Weer hebben we afscheid moeten nemen van een gewaardeerd kringlid: Ton van Oosterhout. We zullen deze
sympatieke vakman missen…
Dit keer is de MIR wat zwaarder qua volume en inhoud dan de vorige. Dat is de verdienste van de inzenders, die tal
van – vaak uitvoerige – artikelen hebben ingestuurd. Een MIR, met dank aan Ronald van Riet, in kleur!
Natuurlijk komen in de MIR de ‘vaste’ onderwerpen aan bod, maar daarnaast ook vele andere:
De gebleken verbreding van het verzamelgebied van de KRING-leden heeft geleid tot het nadenken over de naam en
de doelstelling van de KRING. Onze web-master Otto van Poelje heeft middels mailtjes en vele telefoongesprekken
wat dingen op een rij gezet. Daarna is tijdens de laatste Jaarvergadering besloten om de naam van onze KRING aan te
passen. In ‘De KRING verbreed’ leest u het resultaat.
Uit een artikel van Willy Robbrecht blijkt dat hij ook dit keer weer over aanvullende en verrassende informatie
beschikt met betrekking tot Franse liniaaltjes. Een aardige aanvulling op dit onderwerp geeft Otto van Poelje met
zijn ‘ontdekking‘ van een 50-cm liniaal van DUVAL. Hoeveel kring-leden blijken – na lezing van zijn verhaal – ook
een DUVAL te hebben? Laat het ons weten!
Bij de naam ‘oorlogstuig’ ligt voor velen de nadruk op tuig. Dat neemt niet weg dat de daarbij gebruikte rekenlinialen
een interessant verzamelgebied vormen. In een buitengewoon informatief artikel, vertelt – toegelicht met duidelijke
afbeeldingen – Gerard van Gelswijck ons doel en gebruik van deze linialen.
Chris Hakkaart heeft ‘beslag’ kunnen leggen op de (engelse) tekst van een boeiende lezing gegeven door dhr. Chris
Wolff over, met name, de meter. Het is een belangrijke aanvulling op wat Simon van der Salm al in een eerdere MIR
wist te vertellen.
Otto van Poelje en Simon van der Salm hebben op verzoek een artikel - Rekeninstrumenten in maatschappij en school geschreven voor publicatie in Euclides. Een kopie van dit geschiedkundig overzicht kunt u in deze MIR vinden.
Huib van Noort leert ons af te trekken op een optelmachine, en hij legt ook nog uit waarom en hoe je dat doet.
Bekijk uw reken-/telmachines nog eens opnieuw.
Verder onder meer bijdragen van Jo Donners, bij ons bekend van Mijnheer Van Dalen…, van Harrie van Dooren,
over het fotograferen van verzamelonderwerpen en Klaus Kuehn met een verzoek. Otto van Poelje en Ronald
van Riet doen verslag van twee Verzamelbeurzen.
Kortom; voor elk wat wils in deze MIR.
Enne… laat u inspireren, zet interessante dingen over ons verzamelobject op papier en stuur het in voor de volgende
MIR!
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