
Europese Conferentie voor Autogeschiedenis eind maart in Nederland
In het laatste weekeinde van maart (30 en 31 maart 2019) zal in het Louwman Museum de
tweede editie van de European Conference for Automotive History gehouden worden. De
eerste editie vond in 2017 plaats in het bekende Franse automuseum in Mulhouse (Schlumpf-
collectie). Tientallen liefhebbers van de autogeschiedenis kwamen daar toen bijeen om naar
lezingen te luisteren en met elkaar te praten over de gemeenschappelijke interesses. Naar
verwachting zullen in Den Haag nog meer belangstellenden bijeenkomen, uit onder andere
Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië maar bijvoorbeeld ook uit Servië. De voertaal is Engels. 

Veelheid van onderwerpen op de agenda 
Ook dit keer zullen tijdens de lezingen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod komen.
Bijvoorbeeld: Brütsch minicars, Berliet, Frua, Austin Sixteen European Tour, Ferdinand
Porsche, Citroën en Amerika. Verder nog Ford en Budd, concept cars, Maserati 1932-
1949, Lagonda V12. en het gebruik van leder in auto’s. Andere interessante
onderwerpen zijn: het determineren van auto’s op oude afbeeldingen en de vraag ‘wat te doen
met mijn collectie als ik op leeftijd kom?’

Engeland, Duitsland en Nederland organiseren 
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De conferentie wordt georganiseerd onder auspiciën van de Society of
Automotive Historians in Britain, de Automobilhistorische Gesellschaft uit Duitsland en de
Nederlandse Conam. Deelnamekosten bedragen € 125,- (inclusief diner op zaterdag 30
maart) of € 75,- (zonder diner). De conferentie eindigt op zondagmiddag 31 maart.  

Een folder met alle informatie over de conferentie is te verkrijgen bij Conam-lid Fons
Alkemade: 06 -5354 0283 of fons-alkemade@planet.nl  
Zie ook: www.pan-european-automobile-history.com/news 
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