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mogelijke diversiteit aan scheepstypen. Het is de
bedoeling met deze manifestatie een groot
publiek aan te spreken. Met het tonen van zo'n
ovcrz1chc hopen wc te bereiken dat de overheid
meer aandacht :ian het behoud van historische
schepen schenkt. Dit is een gelegenheid de
overheid duidelijk te maken wat er door
particulier initiatief in Nederland tot stand is
gebracht. Diverse activiteiten z-ijn er die dag in
het museum:
- een doorlopend film- en video-programma;
- diverse demonstraties;
muziek;
presentatie van de behoudsorganisaties;
tentoonstelling over het werk van de diverse
orgamsatics;
's avonds zal de dag besloten worden mel een
bijeenkomst van alle opvarenden in het
Buitenmuseum.
ln samenwerking mee hec tijdschrift Spiegel der

Maritieme manifestatie
! let mu..�eum is aangesloten bij het International
Council of Maririme Museums (1CMM). Om de
drie jaar wordt er een congres georganiseerd in
een van de aangesloten landen. Nu voor de zesde
keer is Nederland aan de beurt. Een weck lang
zullen CT diverse onderwerpen op maritiem
museaal gebied met elkaar besproken worden in
Am�tcrdam en Rotterdam. Voorafgaand aan
deze weck in september is er een rondtour langs
de diverse scheepva.1rtmusea in het noorden
van om land en op zaterdag s september komen
de deelnemers een kijkje nemen in het
Zuiderzeemuseum. Na afloop van het congres
worden de collecties van onze zuiderburen
bekeken. Naar aanleiding van dit congres heeft
hel Zu,derzeemuscum het plan opgevat een
schepenevenement te organiseren. lntcrnationaal
gezien is er 111 Nederland een erg grote rijkdom
aan historische schepen. Na zo'n 25 jaar scheeps
rcstauraûcs en hergebruik van oudere schepen,
organiseert het museum nu samen met de
ver�chillende behoudsorganisaties een vaardag.
Daarbij wordt gestreefd naar een zo groot

Zeilvaart zal er een speciaal nummer gewijd
worden aan 25 jaar scheepsrestauratie in
Nederland. De diverse behoudsorganisaties geven
hierin een toelichting over hun aktivitciten.
Tevens zal er een overzicht geboden worden van
de scheepstypen, gebouwd voor 1950, welke in
Nederland nog aanwezig zijn. Wij hopen dac
velen op de:.:c dag aanwezig kunnen zijn.

