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VAN DE REDACTIE               Henk Peters 
 
Een nieuwe MIR-redacteur!  
Naar aanleiding van de gezondheidsproblemen van Leo de Haan, uw 
vorige redacteur, heeft Otto van Poelje mij gevraagd erover na te willen 
denken enige tijd MIR-redacteur te worden. Uit het feit dat mijn naam 
bij dit stukje staat, kunt u opmaken dat ik heb toegestemd; het was 
moeilijk de argumenten van Otto nog een tweede keer te ontlopen. 
Gelukkig heeft Otto toegezegd mij in het begin van deze nieuwe carriëre 
te willen raden en ondersteunen. Aan de slag dus maar; ik ben vanzelf-
sprekend van plan er iets moois van te maken, beter kan nauwelijks. 
Voorlopig leef ik me maar uit met kleine redactionele vrijheden, zoals 
een iets gewijzigde opmaak en hier en daar een ander lettertype (Verdana). 
Het begon meteen al goed: ik zou voor de MIR 47 gemakshalve kunnen uitgaan van de 
Word-versie van de MIR 46. De Word-versie van de MIR 46 die ik van Otto kreeg bleek 
echter niet te openen op mijn PC, noch op mijn laptop, wegens “beschadiging”. We (Otto 
en ik) hebben niet kunnen achterhalen waar dit aan lag. Als redelijk alternatief ben ik 
daarom bij de samenstelling van deze MIR uitgegaan van de Word-versie van de MIR 45. 
Qua inhoud is nu een scheiding aangebracht tussen de min of meer vaste (terugkerende) 
rubrieken en diversen, en de unieke bijdragen van de leden. 
Inmiddels heb ik al veel bijgeleerd over voetnoten en eindnoten, en over het invoegen 
van foto’s en andere afbeeldingen. U ziet het wel. 
 


