
IM2009 – een beetje Déjà Vu 
 
In 2006 heeft de Duitse Ernst Moritz Arndt Universität voor het 
eerst een internationale bijeenkomst (IM) georganiseerd. Deze 
universiteit is gelegen in de pittoreske Hanzestad Greifswald, in  
het als vakantiegebied populaire 
Mecklenburg-Vorpommern in noord-
oost Duitsland - dichtbij de Poolse 
grens. Net als in 2006 heeft de 
universiteit in 2009 de “15th 
International Meeting of Slide Rule and 
Mechanical Calculator Collectors” in 
combinatie met het “4th Symposium 
for the Development of Computer 
Technology” georganiseerd. 
 
Bijna zestig deelnemers en een vijftiental partners uit elf 
verschillende landen hebben de IM2009 bijgewoond. Nederland was 
met twee deelnemers vertegenwoordigd. Ondanks een aantal late 
wijzigingen, omdat sommige sprekers zich vanwege ziekte moesten 
terugtrekken, was het tweedaagse programma (met een optionele 
derde excursiedag) toch boordevol: 

• Dag 1: logaritmen en rekenliniaal georiënteerd 
- Welkom en inleiding gevolgd door acht presentaties 
- Uitreiking van de Oughtred Society Awards 2009 
  (zie elders in de MIR voor de details) 
- Een ruilbeurs 
- Een tentoonstelling van Guus Craenen met als thema 
  “Rekenlinialen door de eeuwen heen” 

• Dag 2: mechanische rekenmachine en computer 
georiënteerd 
- Opening gevolgd door tien presentaties en de sluiting 
- Overzicht van de indrukwekkende collectie rekenlinialen en     
 mechanische rekenmachines uit het Universiteitsmuseum 

 
Vooraf was de bijeenkomst als tweetalig aangekondigd – Duits 
en/of Engels. Maar omdat de meeste presentaties in het Duits (met 
Duitstalige “dia's”) werden gegeven, had de bijeenkomst net als in 
2006 een wat minder internationaal karakter dan andere IM’s.  
Het was ook jammer dat niet één van de organisatoren (weer 
Werner Schmidt en Werner Girbardt) de taak als “dagvoorzitter” op 
zich had genomen of in iedere geval iemand vooraf hadden 
gevraagd om deze rol te vervullen. Het gevolg was dat de dagen 
(zoals in 2006) enigszins chaotisch overkwamen en een wat 
ongecoördineerd verloop hadden. 

Rathaus -Greifswald 



 

 
 
Klaus Kühn met één van weinig tweetalig presentaties 
 
Ondanks wat déjà vu ervaringen konden de deelnemers smullen 
van een eclectische mengeling van interessante onderwerpen, 
terwijl de partners konden genieten van een ontspannen en 
plezierig programma met cultuur en sightseeing. 
 
Volgens traditie is aan het slot van de bijeenkomst de “IM Wals” 
overhandigd aan het land dat in 2010 de IM organiseert: Nederland. 
De IM2010 zal van 17 tot 18 september in Leiden worden gehouden 
- zie elders in deze MIR voor de aankondiging. 


