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Since 19 9 0  the replica o f the East-lndiam an Amsterdam  is part o f the presentation o f the 
Netherlands M aritim e  Museum in Am sterdam . The o rig ina l ship set sail in 1 749  fo r East India 
but never reached the shores o f Java. In a severe storm south o ff the English coast the 
Amsterdam  wrecked near Hastings. Today the remains are still visible at spring low  tides. The 
plans to re locate the wreck to Amsterdam never m ateria lised largely because o f the high costs 
involved. The Amsterdam  is literally one o f the most visible Dutch East India C om pany wrecks.

In the 1980s it was decided to build  a full scale rep lica, which currently is a powerful visitor 
a ttractor fo r the m aritim e museum in Am sterdam . In his contribu tion  W illem  Bijleveld w ill focus 
on the ro le o f the replica in te lling the story o f the Dutch East India C om pany. The ethics o f 
using replicas in the museum surrounding will be discussed and summ arised in a list o f do 's 
and don 'ts. He will com pare it w ith o ther museum presentation methods and will give examples 
o f effective and evocative presentations fo r specific ta rge t groups.

Based on the experience with a w hole  range o f presentation techniques the Netherlands 
M aritim e  Museum has started a m a jo r renovation project. The contribu tion  will be concluded 
with an overview o f the variety o f exhibitions tha t w ill bring the m aritim e history o f The 
Netherlands to life in the new museum.

W illem  Bijleveld's answer to the question 'to  see o r not to see' obviously will be: yes, go see it!
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Sinds 19 9 0  m aakt de replica van de O ost-lnd iëvaa rde r Amsterdam  deel u it van de vaste 
tentoonste lling van het N ederlands Scheepvaartm useum in Am sterdam . Het o rig ine le  schip 
vertrok in 1 749  naar O os t-lnd ië  m aar bereikte noo it de kusten van Java. In een zware storm 
voo r de Engelse kust leed de Amsterdam  schipbreuk nabij Hastings. Vandaag zijn de 
overblijfselen bij laag tij nog steeds te zien. De plannen om het w rak naar Am sterdam  over te 
brengen werden noo it gerealiseerd, voora l om w ille  van de hoge kosten. De Am sterdam  is 
letterlijk een van de meest z ichtbare wrakken van de Verenigde O ost-lnd ische C om pagn ie .

In de ¡aren 198 0  werd besloten een levensgrote replica te bouwen. Die replica is nu de grote 
publiekstrekker van het scheepvaartm useum  in Am sterdam . In zijn b ijd rage  zal W illem  Bijleveld 
de nadruk leggen op de rol van de replica bij het vertellen van het verhaal van de Verenigde 
O ost-lnd ische C om pagn ie . De ethiek van het gebru ik van replica 's in het museum zal worden 
besproken en sam engevat in een lijst van zaken die wel en niet aanvaa rdbaar zijn. Hij zal die 
lijst vergelijken met de presentatiem ethodes van andere musea en zal voorbeelden geven van 
opm erke lijke  en levensechte presentaties voo r specifieke doelgroepen.

O p  basis van de ervaring die werd opgedaan m et een hele reeks presentatietechnieken heeft 
het N ederlands Scheepvaartm useum een groots renovatiepro ject opgestart. De b ijd rage  zal 
worden besloten m et een overzicht over de verschillende tentoonste llingen die de m aritiem e 
geschiedenis in N ederland to t leven zullen brengen in het nieuwe museum.

Het an tw oord  van W illem  Bijleveld op  de vraag 'zien o f niet zien ' zal ongetw ijfe ld  ais vo lg t 
lu iden: abso luut, ga het bekijken!
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