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Dit jaar was het weer de beurt van de UKSRC, de Engelse “Circle”, om de jaarlijkse internationale meeting te
organiseren in Engeland, op 21 en 22 oktober 2005.
Het organiserend comité, bestaande uit Colin Barnes, Peter Hopp en Tom Martin, had besloten weer terug te keren
naar de omgeving van Cambridge, maar nu in een ander hotel: “Quy Mill Hotel” in Stow-cum-Quy. Dit was een
idyllisch hotel op het platteland, gelegen rond een voormalig “onderscheppend” waterrad, dat in de conferentiezaal
ingebouwd was - maar helaas niet draaiend.
Ongeveer 40 deelnemers hadden zich aangemeld, velen met partner. Veertien hiervan kwamen uit het buitenland, 5
uit Duitsland, 3 uit Amerika, 2 uit Australië en uit Nederland: IJzebrand, Otto, Chris en David met Ros.
De meeting begon op vrijdagmiddag met de ruilbeurs. Het was niet de grootste ruilbeurs uit de IM geschiedenis,
maar er waren wel interessante linialen te bemachtigen, vooral bij Peter Soole die een groot deel van zijn voorraad uit
zijn Blundell periode van de hand deed. Zelf heb ik tijdens de swap meer over Gunters zitten praten, waarbij een
verrassend aantal Gunter varianten en andere navigatie-linialen uit tassen en kofferbakken van auto’s tevoorschijn
kwam voor inspectie.
Na het diner kreeg Peter Hopp de gelegenheid om zijn vernieuwde serie plaatjes van beroemde mensen met
rekenlinialen te laten zien, inclusief zijn droge commentaar.
Later op de avond hield een historicus een zeer onderhoudend verhaal over de lokale geschiedenis van Cambridge en
omstreken, de Fens.
De bar van het hotel bleef nog tot laat in de avond druk bezocht door alle bijpratende conferentiegangers.
Voor de Zaterdag was een druk programma voorbereid met diverse voordrachten, voor het grootste deel verzorgd
door UKSRC leden.
Colin Barnes vertelde over de geschiedenis van A.G. Thornton, waarbij hij veel informatie gebruikte uit gesprekken
met de voormalige directeur.
Tom Wyman gaf een onderhoudende causerie over twee “excise men” –alcohol belastingambtenaren- die later
bekend werden als Thomas Paine, Amerikaanse onafhankelijkheidsvoorvechter, en Robert Burns, de dichter.
Peter Hopp liet het gehoor zien welke transparante rekenlinialen bestaan hebben voor overhead projectoren, en hoe
ze gebruikt werden.
Tom Martin had een grote verzameling “hydrometers” tentoongesteld, en vertelde over het principe van het meten
van alcoholpercentages –of gistingsproducten met de saccharometer- met als onderdelen de drijver, gewichten,
thermometer en vaak een of twee rekenschuiven. Ook gaf Tom een lezing over Charles Hoare en zijn bekendste
product, het boek “The Slide Rule And How To Use It”, met een in de kaft gevatte kartonnen oefenliniaal.
Bruce Williams zal binnenkort promoveren op een studie over slide rules, en gaf als voorproef –met Peter Hoppeen uitleg van zijn statistische analyse van rekenliniaal-aspecten versus prijs en succes in de markt.
Ray Hemms introduceerde de grote collectie rekenlinialen van het merk Aston & Manders, die voor deze
gelegenheid bijeen waren gebracht op een van de display tafels: één grote bruin woud van zeer speciale houten
rekenlinialen.
David Rance gaf een boeiende lezing over een aantal zeer gespecialiseerde rekenlinialen die met muziek te maken
hebben: bijvoorbeeld voor het ontwerpen van orgelpijpen, piano’s, en carillons, en een “Note Tracker” chart voor
harmonische intervallen en akkoorden.
IJzebrand gaf een verslag van zijn ervaringen bij het zoeken naar een museum voor zijn uitgebreide verzameling.
Alle lezingen zijn gebundeld in een Proceedings boek van 136 pagina’s; dit kan worden besteld bij Colin Barnes,
models@claranet.com.
Overigens heeft de UKSRC een groot aantal publicaties, de Gazette waarvan uitgave 6 nu uit is, en veel transposities
en kopieën van interessante catalogi, handleidingen en dergelijke, zie ook: www.sliderules.org.uk.
De officiële bekendmaking van de eerste Oughtred Society Awards vond eveneens plaats tijdens deze IM2005, en ik
mocht –als chairman van de commissie- alvast een aantal oorkondes en erespeldjes aan de aanwezige winnaars
uitreiken, zie ook pagina 19 van deze MIR voor het volledige verslag.
Terwijl de deelnemers het goed gevulde programma volgden, kregen de dames op zaterdag de gelegenheid om onder
deskundige begeleiding “landmarks” te bezoeken in Ely (kathedraal) en Cambridge (Fitzwilliams Museum).
Dit was een zeer geslaagde en gezellige IM in de lange reeks, en velen kijken al uit naar de volgende conferentie,
IM2006 in Duitsland, die zal worden gehouden van 28 september t/m 1 oktober 2006 aan de Ernst Moritz Arndt
Universität te Greifswald. Hierover gaf Werner Girbardt een inleiding, zie ook:
www.math-inf.uni-greifswald.de/~girbardt/secondary/symposiumeng2006.html
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