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         Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie 
 

 
Beste lezer,  
 

Voor u ligt het eerste NCAD Magazine van 2019, met zorg voor u samengesteld. Het Magazine zal in de toekomst vier 
keer per jaar uitgebracht worden.  
 

In het kader van het 90-jarig bestaan van DAF hebben wij een speciaal artikel aan dit merk gewijd. Na het ontvangen 
van het Magazine zult u een NCAD presentatie over 90 jaar DAF ontvangen per e-mail via WeTransfer. 
 

In 2018 hebben we weer allerlei aanwinsten mogen ontvangen: tijdschriften, boeken, folders en foto’s. Wij zijn nog 
steeds op zoek naar diverse autotijdschriften van vóór 1950. Kent u vrienden, kennissen, familieleden die dit soort 
documenten in hun bezit hebben en die niet goed weten wat ze ermee willen/moeten doen, dan zou u ze er op 
kunnen wijzen dat zij deze aan het NCAD kunnen schenken. Hiervoor kunnen ze contact met mij opnemen.  
 

Tevens willen wij hierbij alle (club)donateurs en schenkers hartelijk danken voor hun beste wensen voor 2019. 
 

Behalve de vertrouwde onderdelen zijn er ook nieuwe in dit nummer: Blog, Productie, Oproepen en Ter kennisgeving. 
 

Veel leesplezier! 
 
 
 

Margaretha Werinussa  
Project Manager NCAD - Nationaal Cultureel Mobiel Erfgoed 
 

Het NCAD is te vinden op: 

              
 
De Stichting NCAD is Cultureel ANBI-gecertificeerd: sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan aan het NCAD aftrekbaar van het 
belastbaar inkomen. 

Met nieuws vanuit het NCAD:                                                      P. 1 
Redactioneel p 1, Reportage p 2, Varia p 3, Weetjes p 4, Blog p 6, 
Evenement p 7, Agenda evenementen p 8, Productie p 9, Agenda 
evenementen p 8, Oproepen p 11, Ter kennisgeving p 13, Schenkingen  
p 14, Conferentie  p 15, Colofon p 16  N
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Winter 

 ’18 – ‘19 

   

                         

https://twitter.com/NCAD_ECMD
https://www.facebook.com/NCAD-Nederlands-Centrum-voor-Automobility-Documentatie-1693527314226076/
http://www.ncad.nl/
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Reportage  
 

 

 

Schloss Dyck - 2018 
 
Tijdens het eerste augustusweekend was het feest weer compleet op Schloss Dyck, op anderhalf uur rijden van Utrecht. 
In de mooi slotparktuinen en op het parkeerveld viel weer heel wat te bekijken. 
Allereerst waren daar de oude Racelegendes, zoals Hans Herrmann (90) die destijds een collega was van de 
legendarische coureur Graf Berghe von Trips. Hans Herrmanns carrière gaat terug tot begin jaren vijftig met Alfred 
Neubauer, de al even bekende raceteamleider van Mercedes- Benz. 
Verder waren ook Hans-Joachim Stuck, Klaus Ludwig, Dieter Glemser, Arturo Merzario en, last but not least, de ‘jonge’ 
Jochen Mass aanwezig. En dat ze bekend en geliefd zijn toonde de lange rijen die er stonden tijdens de 
handtekeningsessie. 
Wat op Schloss Dyck altijd trekt, is dat men een rencourse heeft uitgezet van ongeveer drie kilometer, waar alle type 
automobielen verdeeld in klassen hun rondes mogen rijden. Dit begint om 11 uur en eindigt om 17 uur en daardoor is 
het geen statisch gebeuren, zoals de meeste concours d’élégance hebben. 
Speciale attracties waren wagens uit het Brookland Museum waarbij de 24 liter Napier-Railton, de lange-
afstandrecordwagen, natuurlijk zeer hoge ogen gooide. 
Tevens was er het 25-jarig jubileum van de DTM (Deutsche Tourenwagen-Masters), waarbij ook wagens uit die tijd 
getoond werden alsmede auto’s waarmee op het kleine circuit ook geracet werd. 
Andere klassiekers die eruit sprongen, waren een Packard-Bentley met slechts 1495 PK en 24 uitlaten, een Napier-
Bentley (een eenmalig gebouwde automobiel uit 1968) alsmede de legendarische Benz Prinz-Heinrich-wagen. 
Op het aangrenzende veld waren dit jaar allerlei clubs aanwezig, wel of niet gesponsord door de automobielbouwers. 
Zodoende kwamen de organisatoren op meer dan 7000 oldtimers! 
In het Park zelf waren de fabrikanten, zoals Mercedes, Volkswagen, Audi, Jaguar etc., aanwezig en dan hadden we nog in 
de botanische tuin ‘the bests of show’ staan. Hetgeen van daaruit een fantastische aanblik bood op het Slot zelf. 
Wat ook heel leuk was aan dit evenement: dat je ondanks de hittegolf hoe langer hoe meer mensen zag die zich in de 
stijl van de voertuigen hadden gekleed. 
Mede was dit jaar het Hotel geopend, waaraan men ruim twee jaren heeft gewerkt om het gebouw in oude luister te 
herstellen. 
Kortom, dit was een weekend dat weer zeer de moeite waard was en wij kijken alweer uit naar het eerste weekend van 
augustus van 2019. 
 

          
 
 
 
 
 
Tekst: John Pronker 
Foto’s: Armand van Ommeren / Michael Smith 
www.classic-days.de 
 

De volgende Classic Days Schloss Dyck zal zijn in het weekend van 2 t/m 4 augustus 2019 

http://www.classic-days.de/
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Citroën 2 CV: het begin 
 

De 2CV werd ontworpen in de 2e WW en kwam in 1946 in productie. De laatste werden gebouwd in 1979. 

In de archieven zijn de beladingseisen voor de nieuwe kleine Citroën (het zogenaamde Cahier des charges) te vinden. 

De auto werd in de jaren 1930 intern TPV, of Toute Petite Voiture, genoemd; later werd hij definitief genoemd Deux 

Chevaux. Het voertuig moest kunnen vervoeren vier personen of twee boeren op klompen, 50 kg aardappelen, een 

ton en een doos eieren. De maximumsnelheid moest 60 km per uur zijn en het brandstofverbruik 3 liter per 100 km. 

Deze eisen werden opgesteld door Pierre Boulanger, destijds directeur van Citroën. Hij stelde ook de verdere eisen 

op, onder andere wat betreft gewicht, aantal deuren (4) en het onderhoud (onder meer de luchtkoeling). 

    

JCO 
Bron: Cité de l'Automobile, Mulhouse -  Foto’s uit het Olyslager Archief (NCAD) 
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Verhalen uit de wereld van de auto - Auto's voor Kinderen 
 

De Bugatti Type 52 was ook wel bekend onder de naam Baby Bugatti: het was een verkleinde versie van het beroemde 
type 35. Maar reeds vóór deze fraaie speelgoedauto voor kinderen, kwamen autofabrikanten met speeltuig met stuur, 
pedalen en vering, die op auto's leken. 
    

           
   
. 
 

 
 
 

    
 

 

 
 

De publieke fascinatie voor de ‘baby’ rolde van daaruit verder. Zo’n Baby Bugatti kon in 1926 voor een bedrag van 5.000 
frank, ongeveer 250 dollar, gekocht worden. Er waren er in die periode niet veel ouders die zoveel geld voor van een 
auto konden uitgeven aan hun pakweg zevenjarig kind. 
 
De Bébé werd een directe favoriet bij de kinderen van koningshuizen, de rijken en beroemdheden, en een van de 
blijvende beelden van de jaren twintig was een kind dat zijn ouders vergezelde tijdens een wandeling in zijn dure 
speelgoed. Er werden zelfs races gehouden voor de Bugatti Bébé in Franse vakantieoorden als Deauville en Saint-Tropez. 
 

Later werden nog meer kleine auto's gebouwd naar voorbeeld van ‘echte’ modellen. Behalve de Bugatti's waren de 
zogenaamde Citroënnettes hier een voorbeeld van. 

In de Bugatti T35 zit Ettore Bugatti's eerste zoon, Jean, en tweede zoon 
Roland zit in de Baby Bugatti. De reactie op het kleine elektrische 
voertuig was zo overweldigend positief dat besloten werd om de auto 
aan het publiek te verkopen. De Bugatti Bébé debuteerde op de 
Autotentoonstelling van Milaan in 1927. 

 

Ettore Bugatti nam de tijd om een replica T35-
kinderauto te ontwerpen en te bouwen voor zijn 
tweede zoon Roland, die in 1922 werd geboren en de 
auto ontving voor zijn vierde verjaardag. 

 Van de Bugatti T52 zijn ca. 100 stuks gebouwd van 1927 tot 1930. 

Een van de kopers was de koning van Marokko. De kroonprins van 

Marokko krijgt hier instructies van Le Patron zelf, Ettore Bugatti. 

 

Prins Carlo Maurizio Ruspoli in een speelse houding op de 

‘Bugattina’ Type 52 samen met zijn vrouw, gravin Marina 

Volpi di Misurata in Deauville. 
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Citroënnette C6 électrique                                    Bouwtekening van de Citroënnette 
 

André Citroën had al vroeg begrepen dat dit speelgoed als promotiemiddel goed kon werken. Al op jeugdige leeftijd in 
een Citroën rijden legde een goede basis voor een hechte band met dit merk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JCO 
Bron: Cité de l'Automobile  
Foto’s: Olyslager Archief (NCAD) 
 

Deze Baby Bugatti Type 52 is op 10 februari 

2017 in Parijs verkocht voor  

$ 99.000. 
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Transport in de toekomst 
In het boek ‘Transport in de toekomst’ van G. Hupkes 
e.a. (Amsterdam: Pantoskoop) uit 1970 las ik de 
volgende interessante informatie over innovatieve 
plannen uit die tijd. (Dit boek is onderdeel van de 
schenking aan het NCAD van dr. Giel van Hooff, 
voormalig stadshistoricus van Helmond). 
 
“Het binnenstedelijk transport is verre van optimaal. Er 
zijn veel congestieverliezen waar niet veel aan te doen 
is, behalve het bouwen van meer infrastructuur. Het 
laatste is niet gewenst omdat problemen zoals 
luchtvervuiling, lawaainiveau en gevoelsmatige 
verkeersonveiligheid verder toenemen. De straten van 

onze binnensteden zijn te smal om grote stromen auto’s te verwerken. Geparkeerde auto’s verstoppen de verkeersaders 
nog meer. Alleen via het fundamenteel hérdenken van het stedelijk transportprobleem is deze problematiek goed aan te 
pakken. 
 
Elementen van deze oplossing zijn met de telefoon oproepbare minibussen, genaamd telefoonbussen, die aan huis 
komen of stoppen bij speciale haltes. Tevens komt er individueel openbaar vervoer dat zonder chauffeur op vaste banen 
rijdt met 80 tot 110 km/u. Men kiest bij het instappen via een druk op de knop het bestemmingsstation en arriveert op 
de plek van bestemming zonder overstappen. Daarnaast komen er openbare automatische stadsauto’s die vrij voor 
iedereen te gebruiken zijn tegen lage kosten. In de stad rijdt de “bestuurder” zelf en buiten de stad rijdt de auto geheel 
automatisch. Bovengenoemde systemen kunnen over 16 jaar gerealiseerd zijn. 
 

Om de groei van het verkeer aan te kunnen met de 
huidige infrastructuur is in Detroit door de Teletrans 
Corporation een systeem voorgesteld waarin mini-
auto’s door een hooggelegen doorzichtige koker 
kunnen rijden. Op een buurtstation van Teletrans stap 
je als abonnementhouder in een klaarstaande auto die 
vervolgens geheel automatisch naar de gekozen 
bestemming rijdt. Het invoegen gebeurt met 
elektronische snelheidssynchronisatie. Bij een 
onderlinge afstand van 3 meter en bij een snelheid van 
100 km/u kunnen er 12000 auto’s per uur verwerkt 
worden. 
 
 
 

Een andere nieuwe technologie is snelvervoer op luchtkussens. In Cambridge bouwt de National Research Development 
Inc. een 5 kilometer lange proefbaan om de ‘tracked hovercraft’ in de praktijk te testen. Op een langere baan moet later 
800 km/h mogelijk zijn.” 
 
 
Deze blog is zojuist tevens verschenen op www.wautomotive.nl 
 
 
 
Jan Wouters 
Foto’s:  Pontiac Transport Concept, 1986  Citroën Eole, 1986 

http://www.wautomotive.nl/
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50 Jaar DAF België 

 

Hieronder ziet u een korte impressie van de open dag in 2016 van DAF België, gevestigd in Westerlo. 

  
 

 
 

     
 

    

  
Bekijk hier een video van DAF Australië  Klik hier :  

https://www.youtube.com/watch?v=8JWVfsBgLtM
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Februari 
• 6 - 10   Rétromobile (Paris) 

Op deze beroemde beurs vindt men 650 exposanten op 72.000 vierkante 
meter expositieruimte, 600 tentoongestelde auto’s en meer dan 100 
autoclubs.  
https://www.retromobile.com 
 

• 8    FOTO- en CONTACT-avond in Limburg  
Aanvang: 20 uur 
Locatie: Café Heidebloem,  Gochsedijk 4, 5853AC Siebengewald (midden 
tussen Venlo en Nijmegen tegen de Duitse grens) 
Met diverse fotoreportages en praten over alles op het gebied van oude 
motorfietsen, oude bromfietsen, oude auto’s, etc. Ook de zogenaamde 
youngtimers horen erbij, oude vrachtwagens, oude bussen, oude tractoren, 
oude militaire voertuigen en oude zuigergestuurde vliegtuigmotoren. 
Kortom: alle oude voertuigtechniek.  
Wil Elbers, tel.: 0485-442059 
 

• 16 - 17  Flanders Collection Car (Gent) 
“Flanders Collection Car is een internationale beurs waar u een gevarieerd 
aanbod vindt van oldtimers en onderdelen maar ook van boeken, 
restauratiebedrijven, miniaturen, auto-en retromobilia. Gestart in 1989, is 
Flanders Collection Car uitgegroeid tot een vaste waarde voor iedereen met 
een passie voor klassieke voertuigen.” De beurs is de eerste grote beurs op 
de kalender in België.  
www.funcars.be 

 

•  17   Motorbeurs Utrecht 
“MOTORbeurs Utrecht is dé start van jouw motorseizoen. Hier ruik, proef, 
voel en ervaar je voor het eerst de gloednieuwe modellen voor het 
aankomende seizoen. Naast al het nieuws zijn er rijenvol occasions te 
bekijken waar je na de koop direct op kunt wegrijden. Ook is het mogelijk 
accessoires te scoren; van kleding tot handschoenen, van uitlaten tot 
navigatiesystemen en van motorhelmen tot gereedschap. Het is er 
allemaal.” 
www.motorbeursutrecht.nl 

 

Maart 
•  1 – 3  42ste Antwerp Classic Salon (Antwerpen) 

https://www.antwerpclassicsalon.be/ 
 

• 16 – 17  Capital Cars & Classics 
“Capital Cars & Classics is dé klassieke autobeurs in het hart van Nederland, 
een hoogwaardig evenement van internationale allure waar je gedurende 
twee dagen de crème de la crème aantreft op autogebied in een perfecte 
industriële ambiance in Amsterdam. Een mix van met smaak geselecteerde 
oldtimers, youngtimers en supercars zal acte de présence geven als 
hoofdthema.”  
www.cc-c.nl  

https://www.retromobile.com/
http://www.funcars.be/
http://www.motorbeursutrecht.nl/
https://www.antwerpclassicsalon.be/
http://www.cc-c.nl/
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DAF WERELDWIJD 
 
“Een kwaliteitsorganisatie achter een kwaliteitsproduct” 
 
Sedert 1928 produceert DAF zijn toonaangevende trucks in faciliteiten van wereldklasse in Eindhoven,  
Hier bevinden zich DAF's motorenfabriek, onderdelenfabriek, perswinkel en eindmontagelijn voor CF- en XF-
modellen. DAF ging vanaf 1966 ook wereldwijd: 
 
 1966  Westerlo (België), met de oprichting van een cabine- en assenfabriek 
 1987  Leyland (een PACCAR bedrijf in het Verenigd Koninkrijk), met bedrijfsvoertuigen, de LF-serie  
  evenals CF- en XF-trucks  
 2013  Ponta Grossa (Brazilië), met een assemblagefabriek voor de XF, CF, LF en XF105  
 2017 Bayswater (Victoria, Australië) 
 
DAF-producten worden verkocht en onderhouden door een netwerk van meer dan duizend onafhankelijke 
dealerlocaties in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Azië. 
 
Hieronder vindt u een beelden uit de Nederlandse DAF-fabrieken. 
 
DAF in Productie 

 
 

   
Bodybouw Daffodil, Eindhoven 1965              Body montage Daf 33, Eindhoven 1965  
 

  
Daf 33 op testbank, Eindhoven 1966                 Kale carrosserie Daf 44, Born 1967 
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Assemblage (‘Het huwelijk’), Born 1968           Bodylijn, Born 1968 
 

 
Bodybouw Daf 55 combi, Born 1968 
 

   
Motorenassemblage (‘De kleine motoren’), Eindhoven 1972           Variomatic-assemblage, Eindhoven 1972 

 
Zie ook de interessante fabrieksfilm uit 1971: 
https://www.youtube.com/watch?v=KtMw9R_cP0k 
 
 

 
 
 
 Bron: NCAD – DAF Archief 

https://www.youtube.com/watch?v=KtMw9R_cP0k
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WIE WEET MEER VAN DEZE DAF BRANDWEERWAGEN - 1965 
 
November 2018 kwam er een oproep binnen bij onze Helpdesk van de heer Joseph Aerts, oud-brandweerman van de 
Brandweer Hoogstraten. Helaas konden wij hem nog niet verder helpen. Daarom plaatsen wij hier zijn oproep: 
 

“Ik heb al wel kunnen achterhalen dat dit voertuig gemaakt is bij Verheul in Waddinxveen. Mijn vraag is in welke 
gemeentes deze wagen heeft dienst gedaan. Want ik zie Houthalen (B) staan en lees ook dat hij in Portugal bij het korps 
van Sintra heeft dienst gedaan. Maar ik zit een beetje vast met dat ‘Sintra’. Was dit misschien een bedrijf in Houthalen? 
 

Ik wil graag weten waar hij dienst gedaan heeft, en of hij ook in Nederland dienst gedaan heeft. Sorry maar het zijn een 
hoop vragen, toch heb ik een vermoeden dat U mij kunt helpen.” 
 

informatie graag mailen naar: Margaretha@ncad.nl  
 

                   
 

 

Healey Westland van Prins Bernhard? 
 

De heer Hans Kerkhof zoekt informatie over de speciale Healey die ooit in bezit was van Prins Bernhard. Het NCAD kon 
helaas nog niets vinden in het archief, maar wellicht weet iemand waar iets over deze auto te vinden is. (Helaas komt hij 
niet voor in de boeken van wijlen Frans Vrijaldenhoven.) Wie o wie weet waar deze Healey Westland nu is of wat ermee 
is gebeurd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wel is inmiddels bekend dat de auto oorspronkelijk lichtblauw van kleur was en via de heer Jongmens zijn er inmiddels 
ook oude foto’s opgedoken uit de periode waarin hij eigenaar van de auto was. Kerkhof: “Ik zou zeer verheugd zijn als er 

 
 

mailto:Margaretha@ncad.nl
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foto’s tevoorschijn komen van de auto waar Prins Bernard op staat.” De foto rechts is genomen tijdens een vakantie van 
de heer Jongmans. “Dit is het originele kenteken dat op de auto zat. Het is mij onbekend of het koninklijk huis toen ook 
al een eigen kenteken voerde.” 
 
 

Een derde helpdeskvraag waarbij het NCAD helaas niet echt kon helpen kwam vanuit München, van de heer Roland 
Söker. Hij is op zoek naar informatie die waarschijnlijk alleen terug te vinden is in bepaalde Amerikaanse auto- en 
motorbladen. Het gaat om bladen als Motor Trend, Car Life en Auto Age uit de periode 1949-1960.  
 

    
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en graag zien wij uw reacties tegemoet!  
Margaretha H. Werinussa 
Informatie: Margaretha@ncad.nl  

Graag wil het NCAD van de gelegenheid 

gebruik maken om de lezers te vragen te 

helpen bij het completeren van de 

jaargangen van het blad De Auto (KNAC). 

 

 

Heeft u ook de genoemde Amerikaanse 

tijdschriften in bezit en u weet niet waar 

ze moet laten dan kunt u het aan het 

NCAD schenken.  

mailto:Margaretha@ncad.nl
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FOTO- en CONTACT-avond in Café Heidebloem op vrijdag 8 februari 2019  
 

Tijdstip: vanaf 20.00 uur tot … 
Locatie: Café Heidebloem, Gochsedijk 4, 5853AC Siebengewald (Limb.), midden tussen Venlo en Nijmegen tegen de  
               Duitse grens.  
 

Met diverse fotoreportages en praten over alles op het gebied van oude motorfietsen, oude bromfietsen, oude 
auto’s, ook de zogenaamde youngtimers horen erbij, oude vrachtwagens, oude bussen, oude tractoren, oude 
militaire voertuigen en oude zuigergestuurde vliegtuigmotoren, kortom alle oude voertuigtechniek.  
 

Entrée:  vrij 
 

Voor info : Wil Elbers 
Tel     : 0485 - 442059  
  
A.u.b.  
verder sturen naar vrienden / 
kennissen via email of Facebook  
 
  
 

 
Internationale Heidebloem Literatuur- en Memorabilia-Ruilbeurs op zaterdag 27 april 2019   
 
Tijdstip: 10.00 tot 17.00 uur 
Locatie: Café Heidebloem, Gochsedijk 4, 5853AC Siebengewald (Limb.), midden tussen Venlo en Nijmegen tegen de  
               Duitse grens.  
 

Voor alle literatuur en klein spul op het gebied van oude motorfietsen, oude bromfietsen, oude auto’s, ook de 
zogenaamde youngtimers horen erbij, dan verder oude tractoren, oude vrachtwagens, oude militaire voertuigen, 
oude bussen en oude zuigergestuurde vliegtuigmotoren, kortom alle oude voertuigtechniek.  
 

Entree: € 2,- met tafel vrij (voor zover ter beschikking)  
 

Voor info : Wil Elbers 
Tel.     : 0485 44 2059 
Gsm  : 0629 066 333 
Email  : heidebloembeurs1@outlook.com  
  
A.u.b. verder sturen naar vrienden / kennissen  
            via email of Facebook! 
 
 

               
Tekst – Foto’s: Wil Elbers 
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Manchetknopen van dhr. H.Laus 
 

De heer Laus kwam met een doosje in de hand en het was een cadeautje speciaal voor mij. Ik maakte het doosje open 
en riep luid: “De Variomatic riem van DAF”. De heer Laus keek verbaasd en moest hartelijk lachen dat ik het direct 
herkend had. Het is een prachtige aanwinst die ik aan elke bezoeker heb laten zien. Alleen zijn wij niet achter gekomen 
welke smid de manchetknopen heeft gemaakt. Wie o wie : 835 met een soort tandvork symbool ?  
 

    
 

 Mevr. N. Ampt                    Dhr. M. van Asten           RDW (tegen de wand) 
 Bij mevrouw N. Ampt is er automotive     heeft jaargangen van            Type goedkeuringen van 
 gelateerde documentatie opgehaald.     The Autocar geschonken.     vrachtwagens en opleggers 
              

            
 

               Tekst: Margaretha H. Werinussa Fotos’s: Hans van Hoof, Cor Peters Rit  

Dhr. H. Burgers 

Heeft zijn collectie autofolders aan het 

NCAD geschonken. Deze worden gesorteerd 

op merk, type, bouwjaar, taal. Mochten ze 

dubbel zijn dan worden ze toegevoegd aan 

de verkoopvoorraad van folders. Het komt 

dan ten goede aan het NCAD. 
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Tweede Europese Conferentie voor Autogeschiedenis eind maart in Nederland 
 
In het laatste weekeinde van maart 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) waar tientallen liefhebbers van de autogeschiedenis bijeenkwamen 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. 
 
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, Ford en Budd, concept cars, 
Maserati 1932-1949, Lagonda V12 en het gebruik van leder in auto’s. Ook twee voor verzamelaars van automobilia 
interessante onderwerpen komen aan bod: het determineren van auto’s op oude afbeeldingen en de vraag ‘wat te doen 
met mijn collectie als ik op leeftijd kom?’. 
 
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 euro 
(inclusief diner op zaterdag 30 maart) of 75 euro (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 
 

             
 
NCAD-bestuurslid Fons Alkemade zal een van de sprekers zijn op de conferentie in het Louwman Museum. Hij zal daar 
kort aan alle aanwezigen uitleggen wat het NCAD en de Conam zijn. Op de eerste conferentie in mei 2017 in Mulhouse 
sprak Fons over de Spyker C4. Hier loopt hij langs een van de weinige nog bestaande C4’s, in de Spyker-zaal van het 
Louwman Museum. 
 
 
 
 
 
Fons Alkemade  

http://www.pan-european-automobile-history.com/news
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Colofon 
 

Medewerkers NCAD: Jan Polman, Jan C. Otten, Nico Plugge, Rogier Nyst,  
Cor Peters Rit, Jan Kloosterboer, Karel Baijens, Ad Dohmen, Armand Bastin,  
Marcel van Dijk, Jan van Leusen, Hans van Hoof, Elwin van Amesfoort, Harry van 
Luijtelaar en Rob Reijnders 

 

Scanners: Jack van Beek, Leon Bieleveld, Gerard Berendsen en Pauls Smit  
 

Redactie: Fons Alkemade   Eindredactie: Margaretha H. Werinussa 

 

Directie NCAD:  
ir. drs. H. Jan Wouters - Jan.Wouters@ncad.nl  
  

Project Manager NCAD:  
Margaretha H. Werinussa - Margaretha@ncad.nl – tel. 06 – 47 03 71 67  
 

Bestuur NCAD: 
Ir.drs. P.D. van der Koogh (voorzitter), M.L.H.M. van Doorne (penningmeester),  
dr.ing. G.P.A. Mom (secretaris), J.P. Heijster (lid), T.M.J.P. van Berkel (lid),  
A.J.Q. Alkemade (lid) 
 

Raad van Advies NCAD: 
John Pronker (voorzitter), Peter van der Koogh, Ben Kolvenbach, Pim van de Werd, 
Willem Posthumus Meyjes (PR), L.Th.M. van der Meulen 
 

De activiteiten van het NCAD worden mede mogelijk gemaakt door een groot aantal  
sponsors, (club)donateurs en vrijwilligers.   

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie 
 

Bezoekuren (op afspraak):  Maandag t/m woensdag 10.00 – 17.00 uur 
Donderdag en vrijdag 10.00 – 15.00 uur 

  

Website  : www.ncad.nl 
Online catalogus (NIS) : http://www.ncad.nl/archief 
 

Adres   : Automotive Campus 30   -   5708 JZ Helmond 

Telefoon  : 0492 - 562 412  

Email   : info@ncad.nl   

 

Laat geen documentatie verloren gaan!  
 
De archieven van het NCAD groeien bijna 
dagelijks dankzij schenkingen.  
 
Het NCAD beheert een groot aantal 
collecties waaronder die van : 
- Piet Olyslager (1915-1993) en  
- Maus Gatsonides (1911-1998).  
 
Grote en kleine collecties zijn van harte 
welkom. Het zou zonde zijn als bij het 
opruimen of na een overlijden historisch 
belangrijke documentatie verloren gaat.  
 
Als u een schenking overweegt kunt u een 
schenkingsverklaring van het NCAD 
ontvangen. 
 
Meer informatie vindt u op 
www.ncad.nl/anbi 
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