
15-jarig Jubileum DVD van de Kring Historische Rekeninstrumenten 
===================================================== 
 
Inleiding 
31 oktober 1992 werd de KRING opgericht op een bijeenkomst van rekenlinialenverzamelaars in Odijk, en in november 
van dat jaar werd de eerst MIR uitgegeven. Dit 15-jarig jubileum wordt gevierd door deze jubileum-DVD als geschenk 
aan te bieden aan alle huidige KRING-leden. 
Het doel van deze DVD is om te laten zien wat onze KRING-leden in de afgelopen jaren tijdens de uitoefening van hun 
liefhebberij hebben gerealiseerd en geproduceerd. 
Tevens dient deze DVD om de verzamelde informatie vast te leggen voor de toekomst en te ontsluiten voor andere 
verzamelaars buiten de KRING. 
De Jubileum DVD is gecompileerd door Otto van Poelje, het zelf-startende gebruikersmenu (menu.html) is ontworpen 
door Peter Bloemendaal, en Chris Hakkaart, en Leo van der Lucht, David Rance en Nico Smallenburg hebben ideeën 
bijgedragen en steun geleverd. Maurice Donners, Diny van Herwijnen, IJzebrand Schuitema en Nico Smallenburg 
hebben de grotere publicaties geleverd en geautoriseerd, en andere Kringleden zorgden voor de rest. 
 
Intellectueel eigendom 
KRING-leden en andere verzamelaars van historische rekeninstrumenten bedrijven hun liefhebberij in het algemeen niet 
voor geldelijk gewin. De informatie op deze DVD is door KRING-leden gepubliceerd zonder een honorarium hiervoor te 
hebben ontvangen. 
Enkele grotere publicaties in boekvorm werden aangeboden tegen betaling om investeringen en onkosten te dekken. 
Enkele boeken van deze categorie zijn opgenomen met toestemming van de auteur, omdat de geproduceerde oplage is 
uitverkocht, zonder plannen voor herdruk. 
Het doel om de informatie op deze DVD toegankelijk te maken voor vele verzamelaars zonder winstoogmerk, wordt ook 
wel "public domain" publicatie genoemd. Dit betekent: 
    - Het is niet toegestaan deze DVD of delen daarvan te vermenigvuldigen voor persoonlijk of commercieel gewin.          
De KRING behoudt zich het recht voor deze DVD tegen betaling aan te bieden voor dekking van eigen onkosten. 
    - Het is wel toegestaan deze DVD of delen daarvan te laten gebruiken door andere liefhebbers van historische 
rekeninstrumenten. 
    - Elke publicatie in deze DVD blijft het intellectuele eigendom van de auteur. Bij gebruik van informatie uit deze DVD 
voor nieuwe publicaties, dienen auteur en bron vermeld te worden. 
 
Gebruik van de DVD 
De hoofdmap van de DVD bestaat uit documenten van het type Adobe Acrobat (PDF) of van het type HTML voor 
gebruik door een browser (zoals MS Internet Explorer). Dit betekent dat deze bestanden niet beperkt zijn tot gebruik op 
alleen MS Windows PC's. 
Voor het geval Acrobat Reader voor PDF files niet is geinstalleerd, is in de map "Installeer  ACROBAT READER V5 zo 
nodig" een installatie programma voor een Windows PC te vinden. 
Bij de PDF bestanden is gebruik gemaakt van een linkervenster met direct klikbare indexregels (bookmarks), waarin ook 
kleine postzegelafbeeldingen (thumbnails) getoond kunnen worden van elke pagina, (dubbel-) klikbaar voor een snelle 
navigatie.  
Dit maakt de inhoud van deze PDF bestanden zeer snel en makkelijk toegankelijk. 
Bij gebruik op een geschikte PC zal de DVD een automatisch menu op de browser opstarten, waardoor navigatie nog 
gemakkelijker wordt. Dit menu kan handmatig gestart worden door aanklikken van het bestand Menu.html 
 
 
Overzicht van de Jubileum DVD 
Bij een sortering op bestandsnaam, zijn de volgende mappen en bestanden als lijst zichtbaar: 
[1992 - 2007 KRING - MIR 01_46 in hoge resolutie] 
[2000 - IJ Schuitema & H v Herwijnen - picture CD voor 2 x 3 ...... ongeveer 6] 
[2001 - IJ Schuitema & H v Herwijnen - picture CD voor The Slide Rule Technical Cultural Heritage] 
[2004 - N E Smallenburg - LOGA additionele informatie] 
[Installeer  ACROBAT READER V5 zo nodig] 
[KRING website V84 - databestanden] 
[Menu] 
1992 - 2007 KRING - MIR 01_46 in lage resolutie.pdf 
1992 - 2007 KRING op verzamelbeurzen.pdf 
1992 - 2007 KRING-leden in publieke interviews.pdf 
1995 - 2004  Homages aan KRING-leden.pdf 
1995 - IJ Schuitema - AVRO radio-interview.MP3 
1995 - KRING - Proceedings IM1995.pdf 
1997 - H v Herwijnen - Graphoplex Blue Book.pdf 
1999 - H v Herwijnen & P Soole - Blundell Harling.pdf 
2000 - IJ Schuitema & H v Herwijnen - 2 x 3 ...... ongeveer 6.pdf 
2000 - KRING - Proceedings IM2000.pdf 
2001 - IJ Schuitema - The Slide Rule Technical Cultural Heritage.pdf 
2003 - J H Donners - Mijnheer Van Dalen Krijgt Antwoord V2.pdf 



2003 - J H Donners - The Fascinating Development of Arithmetic.pdf 
2003 - KRING - Proceedings IM2003.pdf 
2004 - N E Smallenburg - De LOGA Calculators.pdf 
2004 - O v Poelje - Interview radio NH.MP3 
2004 - O v Poelje - Rekenliniaal door de Eeuwen heen - HISTECHNICA lezing Delft.ppt.pdf 
2005 - H v Herwijnen & O van Poelje - Text Version SR CATALOG.pdf 
2006 - GTV Bericht - Greifswalder Symposium IM2006.mpeg 
2007 - IJ Schuitema - The Slide Rule as Hobby Theme.pdf 
Aurorun.inf 
LEESMIJ.txt 
Menu.html 
README.txt 
Voorwoord.pdf 
 
Meer informatie over mappen en bestanden 
 
[1992 - 2007 KRING - MIR 01_46 in hoge resolutie] 
De "Mededelingen en Informatie voor Rekenlinialenverzamelaars" (MIR) is het periodiek van de KRING, waarvan 
gedurende de afgelopen 15 jaar 46 afleveringen zijn verschenen. 
Alle MIR's zijn in twee versies beschikbaar: hoge en lage resolutie. 
Dit is de map met een apart PDF bestand per individuele MIR met een hoge resolutie van 600dpi. Hierbij komen de 
plaatjes het fraaist tot hun recht, vooral in de meest recente MIR's. 
 
[2000 - IJ Schuitema & H v Herwijnen - picture CD voor 2 x 3 ...... ongeveer 6] 
[2001 - IJ Schuitema & H v Herwijnen - picture CD voor The Slide Rule Technical Cultural Heritage] 
Deze twee boeken waren bij hun papieren uitgave voorzien van een "picture CD" die vele hoge resolutie plaatjes, foto's 
en scans bevatten van afbeeldingen in het boek. De CD maakt deze plaatjes toegankelijk door een bijgeleverde 
PageMaker Pro viewer (het .EXE bestand). 
 
[2004 - N E Smallenburg - LOGA additionele informatie] 
Ook bij dit boek was een "LOGA foto CD" bijgevoegd, die in deze map is opgenomen. 
Ook is er veel nagekomen informatie opgenomen, bijvoorbeeld meer afbeeldingen van LOGA's, brochures, 
handleidingen, patenten. 
 
[Installeer  ACROBAT READER V5 zo nodig] 
Voor het geval Acrobat Reader voor PDF files niet is geinstalleerd, is in de map "Installeer  ACROBAT READER V5 zo 
nodig" een installatie programma voor een Windows PC te vinden. 
 
[KRING website V84 - databestanden] 
Hierin staat een volledige kopie van de KRING website www.rekenlinialen.org, alias www.rekeninstrumenten.nl.  
Deze kan vanuit het DVD Menu worden gestart. 
Normaal heeft de gebruiker hier niets te zoeken omdat deze residente website wordt gestart vanuit het menu. 
Wel is het nuttig te weten dat de volledige set rekenlinialenplaatjes van Herman's originele "Slide Rule Catalogue" 
gevonden kan worden als xxxxy.jpg bestand (xxxx is het Match nummer) in de DVD-map: 
     KRING website V84 - databestanden\pages and pictures 
 
1992 - 2007 KRING-leden in publieke interviews.pdf 
Vele interviews met KRING-leden over hun liefhebberij in kranten, verzamelbladen of bladen voor gepensioneerden. 
 
1992 - 2007 KRING op verzamelbeurzen.pdf 
Een selectie van foto's gemaakt op vele verzamelbeurzen. 
 
1992 - 2007 KRING - MIR 01_46 in lage resolutie.pdf 
Dit is een lage resolutie bestand van alle MIR's in een enkel PDF bestand. Dit betekent dat de snelle navigatie met 
bookmarks en thumbnails over alle MIR's tegelijk kan worden uitgevoerd. Zo ook de zoekfunctie van Acrobat Reader op 
willekeurige teksten. 
 
1995 - 2004  Homages aan KRING-leden.pdf 
Oughtred Society Awards en "Verzamelaar van het Jaar" prijzen voor KRING-leden 
 
1995 - IJ Schuitema - AVRO radio-interview.MP3 
Geluidsfragment van radio uitzending AVRO's Woensdag-bijlage "de Binding", lengte 20 min. 
 
1995 - KRING - Proceedings IM1995.pdf 
Historisch document van de allereerste IM in Utrecht. Engelse taal. 
 
1997 - H v Herwijnen - Graphoplex Blue Book.pdf 



Deze selectie uit Herman's Slide Rule Catalogue is toegevoegd om te laten zien hoe het formaat van het blauwe boek er 
uit zag. Het volledige blauwe boek van van ruim 400 pagina's was te groot om te scannen en hier op te nemen. 
Bovendien is de volledige Catalogue informatie nu met kleurenplaatjes terug te vinden in de online opvolger "HERMAN's 
ARCHIVE" van Rod Lovett op: 
     http://sliderules.lovett.com/herman/begin.html 
      
1999 - H v Herwijnen & P Soole - Blundell Harling.pdf 
Dit book is een subset uit het Blue Book dat het begin vormde van Herman's Slide Rule Catalogue. 
Het eerste deel, de beschrijving van Peter Soole en het type overzicht, is hier opgenomen. 
 
2000 - IJ Schuitema & H v Herwijnen - 2 x 3 ...... ongeveer 6.pdf 
Het eerste boek van IJzebrand met veel gegevens over Nederlandse rekenlinialen uit interviews met direct betrokkenen. 
In Nederlandse taal. 
Een versie in de Engelse taal is te koop bij Astragal Press, www.astragalpress.com : 
     Ir. IJ. SChuitema, ""2 x 3 ...... approximately 6", Portrait of an era, The Astragal Press, Mendham New Jersey USA, 
2002, ISBN 1-931626-10-3. 
 
2000 - KRING - Proceedings IM2000.pdf 
Verslag van de tweede IM in Nederland, in Ede. Engelse taal. 
 
2001 - IJ Schuitema - The Slide Rule Technical Cultural Heritage.pdf 
Het tweede boek van IJzebrand met veel informatie over patenten en speciale toepassingsgebieden van rekenlinialen. 
Engelse taal. 
 
2003 - J H Donners - Mijnheer Van Dalen Krijgt Antwoord V2.pdf 
2003 - J H Donners - The Fascinating Development of Arithmetic.pdf 
Een Nederlandse en een Engelse versie van Jo's fascinerende boek over de geschiedenis van rekenkunde en 
rekeninstrumenten. 
 
2003 - KRING - Proceedings IM2003.pdf 
Verslag van de derde IM in Nederland, in Breukelen/Amsterdam. Engelse taal. 
 
2004 - N E Smallenburg - De LOGA Calculators.pdf 
Alles wat bekend is over het merk LOGA (destijds geimporteerd door de vader van de auteur), in Nederlands, Engels en 
Duits 
 
2004 - O v Poelje - Interview radio NH.MP3 
Geluidsfragment van radio Noord Holland uitzending "Van Kust tot Kust, Almanak van 1976", 14-01-2004, lengte 7 min. 
 
2004 - O v Poelje - Rekenliniaal door de Eeuwen heen - HISTECHNICA lezing Delft.ppt.pdf 
Lezing gehouden voor de HISTECHNICA en Geschiedenis van de Techniek afdeling van het KIVI in het Techniek 
Museum te Delft. 
 
2005 - H v Herwijnen & O van Poelje - Text Version SR CATALOG.pdf 
Vereenvoudigde versie van Herman's oorspronkelijke Slide Rule Catalogue 2003, met weglating van de plaatjes. 
Het menu bevat ook een residente html versie van Herman's oorspronkelijke Slide Rule Catalogue 2003, met plaatjes 
 
2006 - GTV Bericht - Greifswalder Symposium IM2006.mpeg 
Video verslag van IM2006 in Greifswald door GTV, lengte 3,5 minuten: vele KRING-leden waren hierbij aanwezig. 
 
2007 - IJ Schuitema - The Slide Rule as Hobby Theme.pdf 
Het derde boek van IJzebrand met zeer persoonlijke ervaringen gedurende meer dan 20 jaar verzamelen. Engelse taal. 
 
Autorun.inf 
Om de DVD automatisch Menu.html te laten opstarten 
 
LEESMIJ.txt 
Deze tekst zelf. 
 
Menu.html 
Start het menu, een enkel gebruikersvriendelijk scherm om snel door de volledige inhoud van de DVD te kunnen 
navigeren. 
 
README.txt 
Deze tekst in het Engels. 
 
Voorwoord.pdf 



Geschreven door Chris Hakkaart, voorzitter van de Kring Historische Rekeninstrumenten 
 
 
          Otto E van Poelje 
 
          ovpoelje@rekenlinialen.org 
 
 
 


