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Van de redactie
In deze MIR…
Een verhelderend artikel van Otto over Tachymetrische rekenlinialen. Kijk uw verzameling na; het verhaal wordt
nog interessanter met zo’n liniaal in de hand.
Tijdens de huiskamerbijeenkomst bij David – zie het verslag van Chris – hield Leo een boeiende verhandeling over
oude engelse maten. Zijn verhaal is in deze MIR in zijn geheel opgenomen.
Er zijn vele niet-alledaagse verzamelingen, min of meer verwant aan rekeninstrumenten. Niet vlug zal men denken
aan ‘tekeninkt’, waarover een artikel in dit nummer.
Naast de genoemde onderwerpen zijn er nog andere, maar tot een van de opmerkelijkste is misschien de lijst met
toekenningen van de Ougtred Society Awards. Een stukje ‘Kring’geschiedenis:
31 Oktober 1992 kwamen 14 verzamelaars bij elkaar ten huize van IJzebrand Schuitema. Tijdens deze bijeenkomst
werd besloten om enkele keren per jaar een mededelingenbrief te doen uitgaan; de MIR. Voor de inhoud werd
destijds IJzebrand Schuitema verantwoordelijk gesteld, voor distributie Otto van Poelje en voor financiën Herman
van Herwijnen. De eerste MIR droeg de datum November 1992.
Als lid van de Oughtred Society en in het kader daarvan, hebben bovengenoemde ‘pioniers’ een ‘Oughtred Society
Award’, resp. een eervolle vermelding gekregen. De door de OS geroemde mensen zijn echter van het begin af aan
voor alle rekenlinialen-verzamelaars en speciaal voor die in ons land, van grote betekenis gebleven. Postuum wordt
Herman nog steeds geroemd vanwege zijn opmerkelijkste bijdrage, de ‘Slide Rule Catalogue’.
In de loop van de tijd hebben wat ‘functiewisselingen’ binnen onze Kring, met name met betrekking tot de MIR
plaatsgevonden. Maar de basis is goed gelegd en stevig gebleken, reden om van harte in te stemmen met de keuze
van de OS – waarbij we dan vooral denken aan de rol die ze binnen onze eigen Kring spelen.
Met betrekking tot het ‘maken’ van de MIR: Tijdens de jaarvergadering van twee geleden heeft Harrie de taak van
redactioneel verzorger van de MIR van Simon overgenomen. In principe voor twee jaar, dat houdt in dat tijdens de
komende jaarvergadering een opvolger zal worden gezocht. Uiteraard zal deze waar mogelijk en noodzakelijk
gesteund worden door de nu nog actieve redacteur.
Graag maakt de redactie gebruik van de gelegenheid om alle Kringleden en hun geliefden al vast toe te wensen:

Prettige Feestdagen en een Voorspoedig en gezond Nieuwjaar!
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