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Van de redactie
Deze MIR…
Even staat alles weer stil als we horen dat een gewaardeerd iemand in onze omgeving dit aardse bestaan heeft
verlaten. Dit keer bereikte ons het bericht dat Jo Donners is overleden. We zullen hem missen.
Een Kring als de onze heeft reden elk nieuw lid met vreugde te begroeten. Dit keer kunnen we vier mensen in de
Mir welkom heten. Mevrouw, heren, we zijn blij met jullie aanmelding.
Deze Mir herbergt een aantal aardige en informatieve artikelen.
Ronald van Riet geeft een korte verhandeling over de mechanische rekenhulpmiddelen gebruikt in de luchtvaart. In
dit in het engels – toch de voertaal in de luchtvaart – gestelde informatieve artikel maken we kennis met
rekenhulpmiddelen gebruikt in de luchtvaart, maar het geeft vooral ook veel informatie over de factoren waar een
piloot rekening mee dient te houden. In zijn verzameling vond Ronald nog een tweetal ‘vreemde’ maar
wetenswaardig items waarvan hij explicatie geeft.
Otto van Poelje heeft zich gestort op de ALRO rekenschijven. Het levert interessante achtergrondinformatie op
over een spraakmakend Nederlands ontwerp. Ook heeft hij enig onderzoek verricht naar de ‘logaritmische passer’.
Gerard van Gelswijck heeft een ‘bijzondere rekenliniaal’, nagelaten door Werkspoor, nog weer eens opnieuw goed
bekeken. Na veel vorsingswerk kan hij uitleggen hoe en waarvoor dit hulpmiddel werd gebruikt.
Chris Hakkaart heeft wat musea bezocht op zoek naar rekenlinialen. En waarachtig, ze waren er! Overigens was hij
niet altijd tevreden. Hij vermeld niet of en wat de sancties zijn waarmee hij heeft gedreigd, wanneer de collectie niet
voldoende bleek.
Frans Vaes kan het niet laten; het opmerken en noteren van zaken die een aanwijzing geven over de datering van een
rekenliniaal. Nu iets over de bruggen van Aristo.
In onze Kring zijn naast het verzamelen van analoge rekenhulpmiddelen nog tal van ‘neven-verzamelingen’ niet
ongebruikelijk. Harrie van Dooren heeft als item ‘trekpennen’ uit zijn tekeninstrumentenverzameling genomen om er
wat over te vertellen. En wat is de relatie tussen Bardot en Baraban?
Verder nog meer interessante stukjes en de gebruikelijke informatie.
Tot slot een recente versie van ons ledenbestand.
Leo de Haan heeft – na enig aandringen van onze kant – aangeboden de Mir te maken. Daarmee pakt hij een flinke
maar voldoening gevende klus aan, waarbij hij moet kunnen rekenen op onze steun. Dat houdt onder meer in dat we
moeten zorgen dat hij voldoende terzake doende kopij aangeleverd krijgt. Zet uw wetenswaardigheden op papier en
stuur ’t hem toe!
We wensen de lezer veel leesplezier met deze Mir.
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