
MIR 44 3                                                            april 20077 
 

 

MIR 44 – april 2007 – Inhoud: 
 

Verantwoording  2 
Inhoud  3 
Van de redactie Leo de Haan 3 
Van de voorzitter Chris Hakkaart 3 
Collectors Fair Eindhoven Leo de Haan 4 
Sharp EL-8 Otto van Poelje 5 
Info gevraagd Huib van Noort 7 
Rekenliniaal Wint Marktaandeel David Rance 7 
Low Lands en High Skies Chris Hakkaart 11 
Een rekenprobleem voor de wiskundigen IJzebrand Schuitema 13 
Haarlijn in Glas Huib van Noort 14 
De datering van chemische rekenlinialen Andries de Man 16 
De gouden eeuw enz. Hoofdstuk 5 Guus Craenen 18 
From  Loppis to IM2007 IJzebrand Schuitema 21 
Wij heten de nieuwe leden welkom Leo de Haan 

Otto van Poelje 
21 

IM2006  Greifswald Chris Hakkaart 
Guus Craenen 

23 

Greifswalder Symposium,  de Proceedings Chris Hakkaart 
Otto van Poelje 

24 

Van onze verzamelvrienden van over de grens Otto van Poelje 27 
 
 

Van de redactie 
 
Deze voorjaarseditie van de MIR staat uiteraard in het teken van de IM2007 die, zoals inmiddels be-
kend 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 reken-
linialen, 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 rekenlinia-
len 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 dubbe-
lenlijsten 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  arti-
kelen over teken instrumenten. Het betrof natuurlijk het werken met metaal, in tegenstelling tot reken-
linialen, 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.  
 


