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Van de redactie
Deze voorjaarseditie van de MIR staat uiteraard in het teken van de IM2007 die, zoals inmiddels bekend is, gehouden zal worden op 14 en 15 september op twee locaties n.l. in Lelystad en Enkhuizen.
In deze MIR vind U daar meer over.
In deze MIR zijn tot grote vreugde van de redactie weer een aantal artikelen opgenomen over rekenlinialen, de stookliniaal van Shell, de datering van chemische rekenlinialen en de “Alfa-stickan”.
Misschien herzien de leden, die hun lidmaatschap hebben opgezegd omdat er weinig over rekenlinialen was gemeld, hun standpunt.
Uw redacteur heeft één forse fout gemaakt door een hoofdstuk van het artikel van Guus genaamd “de
gouden eeuw van tekeninstrumenten” niet op te nemen, het betreft hoofdstuk 5 “de reactie van Kern”.
Deze MIR geeft weer elc wat wils, dat dit geen prestatie is van de redacteur maar van de leden die de
artikelen hebben geschreven en voor publicatie hebben aangeboden mag duidelijk zijn. Mijn dank is
dan ook weer groot. Gaarne voor de volgende MIR weer zo’n prettig gemengd aanbod.
Nu iets anders, IJzebrand heeft het idee ingebracht om in de MIR op een bepaalde manier de dubbelenlijsten van de leden op te nemen. In principe lijkt dit een uitstekend idee doch het kost de Kring
uiteraard geld aan papier, toner, port etc. Mijn voorstel is dan ook om dit wel te doen doch te beperken
tot 4 pagina’s per nummer en de echte zaken te laten doen tussen aanbieder en geïnteresseerde en
van de verkoopprijs 10% over te dragen aan de penningmeester.

Van de voorzitter

Chris Hakkaart

Beste Kringleden,
De vorige MIR 43, die vlak voor de Kerst uit kwam, paste in het kader van de verbreding van de Kring
tot Verzamelaars van Historische Rekeninstrumenten. En zelfs nog wat ruimer. Er waren zelfs 2 artikelen over teken instrumenten. Het betrof natuurlijk het werken met metaal, in tegenstelling tot rekenlinialen, die eerst uit hout en later uit kunststoffen en een enkele uit metaal werden gemaakt. Wat mij
opviel is, dat ook in die wereld de medewerkers hun eigen bedrijf stichtten.
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