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VERSLAG VAN DE IM2008 IN ENGELAND         Ronald van Riet 
 
 
Kort verslag van de IM2008, georganiseerd door de UK Slide Rule Circle 
2008 in ROYAL  LEAMINGTON SPA, ENGELAND op 19-20 september. 
 
Dit was de eerste keer dat ik een IM in het buitenland bezocht en pas de tweede 
IM in totaal, na de Nederlandse IM2007 in LELYSTAD en ENKHUIZEN.  
 
De opzet week iets af van de IM2007: hadden we vorig jaar twee dagen vrijwel 
helemaal met presentaties gevuld, nu was er maar één dag met presentaties. 
Deed NEDERLAND het vorig jaar nou zo goed of ENGELAND het dit jaar zo 
slecht? 
Vrijdagmiddag werd besteed aan het bekijken van elkaars verzamelingen en one-offs, het ruilen of 
(ver)kopen van linialen en het bijpraten over wat er sinds de vorige keer dat men elkaar had gezien, 
zoal gebeurd was. Enkele van de aanwezige specialisaties waren alcohol-, artillerie-, en elektrische 
rekenlinialen en uiteraard luchtvaart (ondergetekende). Nergens anders vind je zoveel experts bij 
elkaar die gratis ter beschikking staan om je te informeren over die speciale liniaal uit je verzame-
ling.  
Één kamer was voor een groot deel ingericht met zakhorlogerekenlinialen: Fowlers, Haldens, Calcu-
ligraphes en nog veel andere soorten: nog nooit zijn er zoveel bij elkaar geweest en dit gaf een goe-
de gelegenheid om de verschillende soorten onderling te vergelijken: er bleken veel meer varianten 
te bestaan dan iedereen had verwacht en van de ca. 200 aanwezige exemplaren bleken er maar 
weinig echt identiek te zijn. Een fascinerend deelgebied. 
 
’s Avonds was er een presentatie van Wendy Wrath over zelfbouw rekenlinialen op basis van Thorn-
tons waar ze een soort haat-liefde verhouding mee lijkt te hebben, en dit werd gevolgd door een 
“lanternist”, een man die met magic lanterns rondgaat zoals honderden jaren geleden. Hij vertelde 
over de ontwikkeling van de toverlantaarn en liet een aantal bijzondere presentaties zien. Er blijkt in 
ieder geval in Engeland ook een organisatie van toverlantaarnverzamelaars te zijn, die je voor fees-
ten en partijen kunt boeken. Misschien iets om te gebruiken als je omgeving zich afvraagt of er nog 
gekkere dingen verzameld kunnen worden dan rekenlinialen (kent iedereen trouwens de Nederland-
se club van Philishave-verzamelaars al of de twee Nederlandse verzamelaars van scheidsrechters-
fluitjes?). 
 
Zaterdags dus, zoals gezegd, de presentaties: een goede mix van research, beschrijving van typen 
van specialistische rekenlinialen of specialistische schalen en onderhoudende verhandelingen over 
bijzondere toepassingen: 

 
•  Position Line Slide Rules: Bygrave and Höhenrechenschieber, 

Ronald van Riet, research en toepassingen 
•  The Ln scale, Bob Adams, overzicht  
•  Artillery Slide Rules, John Hunt Snr, uitgebreid overzicht van 

vroege typen en toepassingen 
•  Calculating for Profit, David Rance, de Shell rekenliniaal voor 

berekening van het rendement van cv ketels 
•  The Bissaker rule, Werner Rudowski, research naar een oude, 

ingewikkelde liniaal met vele schuiven 
•  Alcoholometers, Tom Martin, uitgebreid overzicht 
•  Diarist Samuel Pepys and slide rules, Tom Wyman, historie 
•  The Bevan slide rule, Bob Otnes, historie 
•  Napier’s Table of Sines and Cosines, Bob Otnes, historie 
•  Slide Rules for Electronic Engineering, Richard Smith-Hughes, 

overzicht door een typische jaren 60 nerd 

 
De dag werd afgesloten met wat presentaties van one-offs, 
rapporten over de activiteiten in de verschillende landen en het 
bekendmaken van de Oughtred Society Awards. Twee leden 

van de Kring vielen in de prijzen: Pano voor zijn werk aan gauge marks en Otto voor zijn langdurige 
inspanningen voor de promotie van rekenlinialen. Gefeliciteerd! 
Samenvattend een nuttig en leerzaam bezoek, waarbij het feit dat ik na IM2007 inmiddels een aan-
tal mensen kende, de waarde duidelijk verhoogde. Kortom, het regelmatig bezoeken en actief mee-
doen aan IM’s is een must voor elke serieuze verzamelaar. 
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Voor de partners werd deze dag een 
rondrit door deze pittoreske en typisch 
Engelse streek georga  niseerd, met 
onder meer een bezoekje aan de shops 
in BROADWAY en een bezoek aan 
Snowshill Manor, onder beheer van de 
Engelse Monumentenzorg en waar nu de 
verzameling verzamelingen van ene 
Charles Wade ondergebracht is. De 
dames waren het erover eens, dat ze 
het met de verzameling rekenlinialen 
van hun echtgenoten nog niet zo slecht 
hadden getroffen en moesten er niet aan 
denken deze zooi allemaal te moeten 
afstoffen. Na een bezoek aan CHIPPING 
CAMPDEN, naar verluid het mooiste dorp 
in ENGELAND, keerde het gezelschap via 
STRATFORD-UPON-AVON terug naar 
ROYAL LEAMINGTON SPA voor een 

hereniging met de echtgenoten en een welverdiende kop thee (of iets sterkers). 
 
IM2009 zal in het normale roulatieschema weer in DUITSLAND worden gehouden: van 2- 4 septem-
ber in GREIFSWALD, waar ook in 2006 de IM gehouden werd. De plaatselijke universiteit zal weer 
veel facilitaire zaken voor zijn rekening nemen, waardoor de kosten waarschijnlijk laag zullen kun-
nen blijven. 
Één dag (3 september) zal dan geheel aan rekenlinialen worden gewijd, terwijl 4 september voor 
zover mij bekend voor het eerst volledig voor rekenmachines zal zijn gereserveerd: misschien een 
goede stimulans voor onze rekenmachinisten om eens naar een IM te gaan en misschien zelfs over 
een presentatie na te denken: uit eigen ervaring kan ik zeggen dat zo’n presentatie je motiveert om 
je extra in een onderwerp te verdiepen. Maar uiteraard ook de schuiflatten onder ons zou ik willen 
aansporen om eens goed over een reisje naar de Duitse Oostzeekust na te denken: GREIFSWALD is 
een mooie, historische plaats en met het aanstaande pensioen van een paar sleutelfiguren aan de 
universiteit is dit waarschijnlijk de laatste keer dat we deze stad zullen kunnen bezoeken in het ka-
der van een IM. 
 

 
 
Dan nog wat cijfers: er waren ongeveer 40 aanwezigen, waarvan 20 Engelsen, 4 Nederlanders, 5 
Duitsers, één Australiër en maar liefst 11 Amerikanen: een record. Er wordt overigens ijverig gespe-
culeerd dat in 2011 of daaromtrent een IM in Amerika gehouden zou kunnen worden, waarbij SAN 
FRANCISCO hoge ogen lijkt te gooien als locatie. Houd alvast een gaatje vrij in je agenda……. 
 


