9. Toen had ik slechts 5 latten!
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Abstract: Then I had only 5 rules! Recollections of the start of a hobby
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Terug kijkend op het jubileum van de
Kring, moet ik concluderen dat zonder de
Kring een wilde idee was nooit een
veelzijdig en interessant hobby geworden.

Toen dacht ik via een oproep in het
interne krantje van mijn toenmalig
werkgever meer informatie over
rekenlinialen te vergaren. De redactrice
dacht het leuker een artikel aan te wijden
– kennelijk vond zij het grappig dat
iemand van de computer afdeling
informatie over rekenlinialen zocht!
Toen het krantje uitkwam, zag een zekere
Herman van Herwijnen het desbetreffende
stuk. Hij belt mij op en vroeg “...
interessant, en hoeveel linialen heb je
nu?” Heel trots zei ik; “nu heb ik 5”.
“Oh” zegt Herman, ik heb meer dan
twaalfhonderd! Mijn wild idee om een
zeldzaam verzamelgebied te beginnen was
gelijk uit de doeken gedaan! Maar
Herman vertelde mij ook dat er meerdere
verzamelaars in Nederland waren en zij
van plan waren bijeenkomsten te
organiseren.
Dus was ik erbij toen de Kring geboren
was. Nog belangrijker, dankzij de Kring
heb ik de moed bij 5 latten niet
opgegeven! Nu telt mijn collectie vele
honderden stuks en dankzij de rijke kennis
en aanmoediging van Kringleden, is een
wilde idee een uitermate interessante en
veelzijdige hobby geworden.

Hoe zo? Van huis uit ben ik geen
ingenieur maar een computer man.
Bovendien in mijn studietijd hebben de
eerste elektronisch rekenmachines al hun
entree gemaakt. Dus een rijke rekenliniaal
associatie was bij mij niet de aanzet om
verzamelaar te worden – wel de ontstaan
van de Kring.
Na drie en half jaar woonachtig in
Zwitserland kwam familie Rance begin de
negentig jaren terug in Nederland. Bij het
uitpakken kwam ik mijn oude, bijna nooit
gebruikt, Unique rekenliniaal tegen. “Wat
moet ik hiermee?” was mijn eerste reactie.
Maar eenmaal in de hand, is er een wilde
idee ontstaan. Ik kon het niet nalaten de
uitvinder van deze houterig lat op te
zoeken. Tot mijn verbazing ontdekt ik dat
een engels dominee de uitvinder was.
Bovendien in tegenstelling tot de korte
levensduur van een modern PC, had de
rekenliniaal voor meer dan 400 jaren
trouwe rekendienst gedaan.
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hartelijk gefeliciteerd met je Jubileum en
op naar de volgende 10 jaar!
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