
Werken op niveau - relevant en inspirerend
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De Club is de exclusieve ruimte in het museum, toegankelijk voor 
professionals uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties,  
de media en politiek. Individueel of met relaties. Een plek om op  
neutrale grond bij elkaar te komen op een fraaie locatie, in het  
museale decor van de museumbibliotheek met alle denkbare  
faciliteiten en service. Deze brochure neemt u mee en laat u  
binnenkijken. 

Welkom  
bij de Club!
In september 2017 opent in het Museum voor Communicatie 
de nieuwe Haagse sociëteit: een comfortabele omgeving om 
te ontmoeten, te werken, delen en ontspannen. 
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Als Museum voor Communicatie is het onze missie om de wereld 
waarin we leven, vooruit te helpen door mensen met elkaar te  
verbinden; ieder met zijn eigen karakter, afkomst, achtergrond,  
opleiding, ervaring, dromen en verlangen. We verbinden door de tijd 
heen: het verleden met het heden en van daaruit naar de toekomst. 
Immers, wie het verleden niet kent, begrijpt het heden noch de  
toekomst. In die toekomst zal er steeds meer communicatie plaats-
vinden; tussen mensen, tussen mens en apparaat en tussen  
apparaten onderling – the Internet of Things. 

De ontwikkeling gaat soms onvoorstelbaar snel. Daarom willen wij 
mensen helpen om anderen en zichzelf beter te begrijpen. Maar 
ook om te verrassen, te verwonderen en te inspireren. Zo helpen we 
mensen om zich persoonlijk te ontwikkelen en zich verder te bekwa-
men in hun communicatievaardigheden. We maken mensen wegwijs 
in het belang, de kansen en ook de ongewenste effecten van commu-
nicatie. Wij geloven dat, als we slagen in die missie, we daarmee de 
wereld – al is het maar een klein beetje – vooruit helpen. 

Wij hopen dat u zich in onze missie herkent, dat u zich aansluit en dat 
we samen zorgen dat onze missie slaagt! 

Onze missie 
Communicatie is een belangrijke sleutel tot een betere 
wereld. Door te communiceren, wisselen we informatie uit 
om gemeenschappelijke betekenissen te creëren. Daarvan 
zijn prachtige voorbeelden te vinden; communicatie kan 
mensen verbinden en werelden maken, maar ook relaties 
ontbinden en verbindingen breken.
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Den Haag
Het Museum voor Communicatie is 
gevestigd in het bruisende hart van Den 
Haag. Daar is het museum omringd door 
tientallen ambassades, kantoren van (inter)
nationale organisaties, ministeries en 
regeringsgebouwen. Een interessante mix 
van zakenleven, maatschappelijke instanties, 
politiek, recht en cultuur. 

Stad met status
Als politieke hoofdstad van Nederland is Den Haag vrijwel dagelijks in het 

nieuws. Internationaal geniet Den Haag aanzien als stad van Vrede en 

Recht. Het is de standplaats van nationale en internationale rechtscolleges, 

waaronder het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof.

 

Zo’n 160 kleinere en grotere internationale organisaties maken zich sterk 

voor een vreedzame en rechtvaardiger wereld. De aanzuigende werking 

op beurs- en congresorganisatoren is evident. Grote conferenties trekken 

bezoekers van over de hele wereld. De locatie is kortom één van de meest 

prestigieuze en tegelijkertijd dynamische van Den Haag. 

De Club in het Museum leent zich bij uitstek voor professionals  

van grote en middelgrote (internationale) organisaties als ook  

voor freelancers om te werken en netwerken in een veelzijdige,  

historische omgeving. 
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De Club en het 
Nieuwe Werken
Met haar nieuwe visie wil het museum een actieve 
bijdrage leveren aan een betere wereld, onder meer met 
het interactieve programma over de waarheid achter 
communicatie. We willen de discussie aanjagen en aandacht 
vragen voor de actualiteit. Beslissingmakers, ondernemers, 
opiniemakers, CEO’s, jonge wereldverbeteraars en zzp-ers 
worden uitgenodigd om hun visie op een betere wereld te 
presenteren en delen. 

Het Museum voor Communicatie wordt het huis van de verbinding, 
ook fysiek. We faciliteren die verbinding in de Club. De Club heeft de 
stijl en het karakter van een sociëteit. Leden kunnen er eten, drinken, 
ontspannen en ontmoeten. En het Nieuwe Werken krijgt hier een 
plek. De entourage is uiterst comfortabel en gastvrij, met een eigen 
ingang aan de De Ruyterstraat, waardoor De Club een discrete, veilige 
haven is. 

De Club is uitsluitend toegankelijk voor leden. Het lidmaatschap of 
Membership geeft per maand tien werkdagen toegang tot de Club. 
Tien dagen om flexibel kantoor te houden, relaties te ontvangen, te 
netwerken en natuurlijk ook om koffie te drinken of een maaltijd te 
gebruiken. 

De Club biedt alle bijbehorende faciliteiten en service. Voor grotere  
gezelschappen is het mogelijk om een break-out room of zaal te 
reserveren, waarbij Members gratis koffie, thee en water aangeboden 
krijgen en reductie ontvangen op de zaalhuur.

In het weekend is de Club gesloten en is de sociëteit beschikbaar voor 
besloten ontvangsten. 
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Service 
De Club is uniek in Den Haag en omstreken. Werken op 
niveau, relevant en inspirerend. Met onze service maken we 
de beleving compleet. 

Ons vaste, gastvrije team staat voor u klaar. Onze barista’s serveren 
de heerlijkste koffie- en thee-arrangementen. De menukaart biedt 
verfrissende suggesties voor een krachtige (door)start van de dag, 
zoals gezonde lunches en energizers. 

Onze host(esse)s ontvangen u graag en begeleiden u vanaf het  
moment dat u de Club binnenstapt. Zij helpen u naar een prettige 
werk- of bespreekplek, afhankelijk van uw wensen en gezelschap. 
Uiteraard kunnen zij u adviseren bij technische vragen. De host 
draagt er zorg voor dat u tijdens uw bezoek kunt doen waarvoor u 
gekomen bent.
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Membership
De Club is, in tegenstelling tot het museum, alleen 
toegankelijk voor Members en hun introducés. Het 
Membership geeft per maand tien werkdagen (maandag  
tot en met vrijdag, 8.00 - 22.00 uur) toegang tot de werk- 
en ontmoetingsruimte om te (net)werken op niveau, met 
alle bijbehorende faciliteiten en service. Uiteraard zijn uw 
introducés van harte welkom! 

Het lidmaatschap van De Club kost € 150 per kalendermaand (excl. 
btw) en kan per maand opgezegd worden. Consumpties worden per 
bezoek ter plaatse afgerekend. 

Members ontvangen, bij het gebruik van zalen buiten de Club,  
10% korting op de zaalhuur en een gratis koffie-/thee-/ 
waterarrangement. 

Het Membership is beschikbaar voor individuele professionals en 
voor corporate en maatschappelijke organisaties en verenigingen. 
In dit laatste geval is het Membership deelbaar. Dat wil zeggen: de 
organisatie kan bijvoorbeeld voor haar directie van tien personen vijf 
lidmaatschappen aanschaffen, die de directieleden dan delen. 



Richt de juiste emotie op de juiste persoon, op de juiste plaats, op het juiste moment en in de juiste mate. 

Aristoteles, Grieks filosoof (384 - 322 v. Chr.)





11



12

Zalen
Als Clubmember krijgt u een unieke relatie 
met het museum. De Club is een tweede 
huis voor u en uw relaties. Daarom ligt 
het voor de hand dat u, wanneer u een 
evenement organiseert, gebruik maakt van 
onze faciliteiten in de Club of aangrenzend 
in het museum. 

Als lid van de Club ontvangt u 10% korting 
op zaalhuur. Bij wijze van geste geniet u van 
gratis koffie, thee en water gedurende uw 
evenement. 

 Ruimte m2 tarief/ dagdeel (4u) cabaret theater u-vorm carré Blok school diner receptie
Begane grond         
Filmzaal 88  € 550 - 50 - - - - - -
Newsroom 206  € 1.200 - 120 30 28 26 56 120 -
Eventzaal 356  € 1.500 80 255 38 36 44 64 144 356
Kleine vergaderzaal 31  € 320 - - - - 8 - - -
         
1ste verdieping         
Lab 100  €  420 - 36 - - - - - -
Kleine vergaderzaal 31  € 320 - - - - 8 - - -
Vergaderzaal 61  € 700 - 20 14 14 18 18 18 -
         
2de verdieping         
Studio 61  € 420 - 35 - - - - - -
Boardroom 66  € 800 - - - - 16 - - -
Kleine vergaderzaal 31  € 320 - - - - 8 - - -
Vergaderzaal 59  € 700 - 20 16 18 20 12 18 20
Club (uitsluitend weekend)  € 1.750 - - - - - - -  100
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 Ruimte Presentatie Conferentie Online vergaderen

Filmzaal
Newsroom
Eventzaal
Vergaderzaal 1 en 2
Kleine vergaderzaal 3, 4 en 5
Lab
Boardroom
Studio
Club

Audiovisuele faciliteitenAV- en multimedia-ondersteuning 
Wij helpen u graag om uw evenementen te ondersteunen met de  
gewenste faciliteiten op het gebied van licht, geluid en beeld.  
Uiteraard beschikt het Museum voor Communicatie over een sterk  
en draadloos internet (WiFi) voor grote groepen gebruikers. In de 
zalen zijn faciliteiten aanwezig voor presentaties, conferenties en 
online vergaderen (zie overzicht). Uw overige wensen realiseren wij 
graag in overleg met u; techniek op het gebied van congressen,  
televisieopnamen, debatten en lezingen en meer is mogelijk. De 
prachtige akoestiek van de eventzaal, in de oude Theosofentempel 
leent zich uitstekend voor sprekers en muziek.
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Eventzaal
De grootste ruimte in het museum bevindt zich op de 
begane grond en leent zich, niet in de laatste plaats vanwege 
de akoestiek en aanwezige techniek, bij uitstek voor uw 
congres, conferentie, inspiratiesessie, (walking) dinner, lunch 
en feest. Een prachtige ruimte, die bovendien verruimd kan 
worden naar aangrenzende ruimten, zoals de Lobby. 

Audiovisuele faciliteiten
• Presentatie
• Conferentie
• Online vergaderen

Begane grond 80 36

144

255

44 356

38

64
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Boardroom 
(in de Club)

What’s in a name? De Boardroom is de nieuwe klassieke  
setting om bijeen te komen met bestuurders, aandeel- 
houders, commissarissen, toezichthouders, de directie en 
wellicht ook het bestuur van clubs en verenigingen zonder 
eigen huis. Deze locatie in het museum is exclusief, in de 
Club met haar luxe uitstraling en comfort. Een fijne, discrete 
plek om samen te komen voor besloten besprekingen,  
uiteraard voorzien van apparatuur voor moderne  
presentatietechnieken. De Boardroom is beschikbaar  
voor leden van de Club en voor niet-leden.

Tweede verdieping

Audiovisuele faciliteiten
• Presentatie
• Conferentie
• Online vergaderen

16
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Club
De Club is de exclusieve ruimte in het museum, toegankelijk 
voor professionals uit het bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties, de media en politiek. Individueel of met relaties. 
Een plek om op neutrale grond bij elkaar te komen op een 
fraaie locatie met alle denkbare faciliteiten en service, in het 
museale decor van de museumbibliotheek. Deze ruimte is in 
het weekend beschikbaar voor besloten ontvangsten.Tweede verdieping

100
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Lab
Dit is een aparte ruimte voor zakelijke groepen en onderwijs. In deze 
sfeervolle onderzoeksruimte kunnen bezoekers allerlei vormen van 
communicatie uitproberen en ontdekken. Het Lab is te huren voor 
het volgen van een workshop uit het museumaanbod, of te gebruiken 
voor uw eigen trainingen of brainstormsessies in een inspirerende 
omgeving. 

Studio
De Studio biedt alle mogelijke faciliteiten voor workshops en trainin-
gen gericht op (digitale) media; van mediatraining tot het maken van 
een VideoCV. In het educatieprogramma van het museum wordt deze 
ruimte gebruikt om bezoekers te leren over computertaal, algoritmes 
en programmeren. Voor evenementen is de Studio, vanwege de aan-
wezigheid van leer- en werkondersteunende technische apparatuur, 
bij uitstek geschikt voor uw eigen workshops, cursussen en seminars. 

Filmzaal 
In de Filmzaal worden bijzondere films over allerlei facetten van 
communicatie geprogrammeerd. De ruimte is ook zeer geschikt voor 
presentaties en debatten, uiteraard met hoogwaardige audiovisuele 
ondersteuning.

Newsroom
De Newsroom is ingericht met onder andere een wandvullend 
scherm, waardoor deze zaal bij uitstek geschikt is product- 
lanceringen, bedrijfspresentaties en persconferenties; de livegang  
is online te volgen.

Café Grand Bazar
Het café is de vrij toegankelijke ruimte (zonder museumticket), waar 
werk en leisure samengaan; met ruime werkplekken en comfortabele 
seats om te ontmoeten. in het café is er mogelijkheid om gebruik te 
maken van een ontbijt, lunch of borrel met bites. Buiten openingstij-
den kan het café gebruikt worden voor staande recepties en/of diners 
in informele setting. 





Het belangrijkste in communicatie is horen wat er niet gezegd wordt.

Peter Drucker, Amerikaans managementadviseur en schrijver (1909 - 2005)
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Eten & drinken
De Club is een plek die talent en leiderschap aanmoedigt 
en die vernieuwing initieert. Die geestdrift komt ook tot 
uiting in het eet- & drinkconcept. Het aanbod is gevarieerd. 
We spelen in op de seizoenen, vanwege de smaak en 
duurzaamheid. Wat we regionaal en van ambachtelijke 
leveranciers kunnen betrekken, halen we niet van ver. Alle 
gerechten zijn smakelijk, vers bereid en verantwoord. Want 
wie goed eet, voelt zich fit en presteert beter! 

U bent van harte welkom vanaf het ontbijt voor een frisse start 
(vanaf 8.00 uur). Laad de accu op met een verfrissende blend van 
fruit, vezels of zuivel. Of herlaad met smaakmakers, van salades tot 
Clubsandwiches en Saltimbocca. De keuken sluit, afhankelijk van de 
vraag, tussen 21.00 en 22.00 uur. 

Voor specifieke wensen kunt u altijd bij ons terecht. 



23

Ochtendstart (8.00 - 11.00 uur)
Begin de dag gezond met een ontbijt, groot of klein. Van verse, 

fruitige vitalisers tot de klassieke Franse croissant. 

Blends 

Frisgroene mix van vitaminerijke kiwi, komkommer, rucola, 
basilicum, avocado, tabasco, mirin en biologisch appelsap

 4,50

Zoete smoothie van aardbeien, frambozen en banaan, met 
een bite dankzij biet en tabasco, aangevuld met mirin en 
biologisch cranberrysap

4,00

Yoghurts

Club Granola , huisbereid, romige volle yoghurt en variatie 
van fruit en noten

4,00

Spelt Yoghurt, met chiazaad, hennep, amandelcrunch en 
speltsiroop

3,00

Fruit uit het seizoen 3,00

Zuurdesem Toast

Een stevige toast van zuurdesembrood met topping naar keuze: 
Avocadotartaar, een gekookt hoeve-ei, waterkers en zeezout 5,00
Omelet met zachte tuinkruiden en een tomatenconfit 4,00
Hollandse geitenkaascrumble met een mild zoetje van  
pompoenchutney en zwarte peper

5,50

Gerookte zalm met mierikswortelcrème en plakjes radijs 8,00

Regular

Klassieke roombotercroissant met boerenboter en marmelade 3,00
Zoete warme toast met boerenboter en sneeuwsuiker  4,00
USA pancake, klein pannenkoekje met boerenboter en  
speltsiroop

6,50

Club ontbijt

Een compleet ontbijtje met zuurdesembrood en oer-Hollands 
beleg: hoevekaas, ambachtelijke ham, jam, boerenboter en 
warm roereitje en verse fruitcocktail

9,50
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Broodjes en soep van de dag

Robuust boerenbrood met een spread van bieslook, gerookte 
zalm en radijs

 4,50

Robuust boerenbrood met mosterdmayonaise, tartaar en 
friszure pickles

 4,50

Robuust boerenbrood met caponata, knapperige rucola en een 
gekookt ei

 4,50

Dagelijks wisselende soep met wat het seizoen  
te bieden heeft

 5,50

Salades

De salades in de Club hebben klassieke bases met een twist van  
nieuwertijdse receptuur; gezond, vers en voedzaam!
Powerfoodsalade van quinoa, met een zoetje van pompoen  
en dadel, kikkererwten, frisse citrus, munt en geitenkaas

6,50

Caesar Salad 2.0 met Romeinse sla, plakjes gerookte  
hoeder, gebakken spek, Parmezaankrullen, een milde knof-
lookdressing en desemvlokken

10,00

Gerookte-zalmsalade met een aardse noot door gepofte biet 
en bietenblad, dragon, citroen en popcorn

10,00

Lichte salade van gemarineerde komkommer met een  
yoghurtdressing, rode pepers, aromatische koriander en 
gezouten amandelen

 7,00
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Pasta & risotto

Italiaanse delicatessen mogen niet ontbreken in internationaal  
georiënteerd Den Haag. Onze kok kiest voor pure, eenvoudige  
ingrediënten met een uitgesproken smaak.
Spaghetti Classico, met gehaktballetjes, tomatensaus,  
geschaafde Parmezaan en verse oregano

10,00

Ravioli, deegkussentjes met een vulling van romige ricotta  
en gezonde jonge spinazie, met een botersaus erbij

10,00

Risotto, met geurig garnituur van gepofte pompoen, salie-
blaadjes, Parmezaanse kaas en een hippe hazelnotencrunch

8,50

Club Bites

Krokante en pikante hapjes voor tussendoor, als kleine oppepper 
rond het middaguur.
Zuurdesem toast, belegd met romige plakken avocado, 
zachtgekookt ei en zeezout

5,50

Zuurdesem toast met pulled pork, licht varkensvlees van de 
BBQ® met plakjes radijs

7,50

Zuurdesem toast met een omelet of uitsmijter kaas/ ham/ 
bacon/ tomaat of compleet

10,50

Clubsandwich met gerookte hoender, BLT en een milde 
spread van knoflook

 9,50

Clubsandwich met gerookte zalm, cocktailsaus, frisse  
Iceberg sla en komkommer

12,50

Tom-yam soep met shiitake paddenstoelen, ringetjes  
lente-ui, korianderblaadjes en een grote garnaal

 5,00

Falafel, gefrituurde balletjes van kikkererwten, met frisse  
yoghurtsaus op pitabrood met schijfjes komkommer en 
citroen

 6,00

Smørrebrød, traditioneel Deens lunchgerecht met gerookte 
zalm, mierikswortelcrème, roomkaas en dille

9,50

Krokante inktvis met een dip van aïoli en paprikazout 7,50
Elzasser Flammkuchen, klassieke krokante ‘pannenkoek’  
uit de oven met rode uit en kwark.

8,50
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Plates

Gepofte en geroosterde knolsoorten van het seizoen, water-
kerssalade, gepocheerd hoeve-ei bestrooid met truffelzout

12,50

Groene tijgergarnalen en Oosterse groenten in Thaise groene 
curry, krokante cracker van linzenbloem, mangochutney

12,50

Portie krokant gebakken mosselen, Marsala kerriedip en 
verse grote frieten

12,00

Lekkerbek, rijk gevulde remouladesaus, verse grote frieten 12,00
Club burger, van de grill, royale topping van cheddar, pickles, 
plak oertomaat en met olijfolie aangemaakte rucola

12,50

Saltimbocca, gebraad van kalfsvlees gevuld met Parmaham 
en salie, krachtige saus van marsala, krokante prei

17,00

Steak & friet, gebakken flanksteak, zure mayo uit eigen  
keuken, gegrilleerde tomaat, platte peterselie en eigen jus

16,00

Club plate, een dagelijks wisselend gerecht, geïnspireerd  
op de seizoenen

dagprijs
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Na

Wortelnotentaart met citroen glacage  5,50
Vers gebakken cake van banaan en vijgen  5,50
Bowl met vers gesneden seizoenfruit en  
een bijpassende sorbet

 6,00
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Business lunch

Maak uw keuze uit de onderstaande kaart. 

2-gangenlunch met koffie en thee € 22,50
3-gangenlunch met koffie en thee € 30,00
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Entree

Gepekelde Westlandse groenten, bietencrunch, pannacotta 
van verse geitenkaas verrijkt met gezouten citroen

 8,50

Groene asperges van de grill op smaak gebracht met gezouten 
amandel, pittige preivinaigrette, gepocheerd hoeve-ei en 
geschaafde Parmezaanse kaas

 8,50 

Zuur pittige ceviche van makreel, ponzu, olijfoliesneeuw  
en een hartige chili-kletskop en munt

 8,50

Gerookte zalm, romige mousse van doperwt en kokos,  
gelieerde snijbonenbouillon met kerrieolie en krokante  
vlokken van zuurdesem

 8,50

Steak tartare, vers bereid, geroosterd Japans broodkruim, 
huis BBQ saus® doppen van krotencrème en verse gebrande 
zilveruien 

10,00
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2’ieme

Tortellini met een vulling van geroosterde pompoen,  
schuim van Ras el Hanout, spicy amandelcrunch en frisse 
klaverzuring

 7,00

Bloemkoolmousseline, Tsja kaviaar, klassieke Hollandaise 
van spinazie, topping van krokante Agria aardappel en  
gepekelde eidooier

10,00

Zeeduivel, gepekeld en langzaam gegaard, lauwwarm geser-
veerd met gehydrateerde wortel een krokantje van Incarijst en 
quinoa, opgeschonken met een Dashi bouillon

12,50

Gekonfijte boerderij- eendenbout, marmelade van zoete ui 
uit de Cevennen, zacht gekookt kwartelei en truffelpopcorn

10,00

“Pulled pork” van de BBQ, gefermenteerde witte kool en 
romige ossenstaartschuim, waterkersolie en versgemalen 
Sarawak peper

10,00

Piece

Vichissoise, de klassieke soep, nu gebracht in structuren van 
prei & Agria aardappel, lekker met truffeljus 

14,00

Risotto met paddenstoelen uit het seizoen, schaafsel  
van Parmezaan, fijn gesneden bieslook, geroosterde  
roze peperbes en geleiparels van balsamico azijn

14,00

Gestoomde kabeljauwrug in een tonijnbouillon met krokant 
wakame zeewier, gestoofde shiitake en gemarineerde rettich 

18,50

Gegrilde heilbotfilet met de typische rijk gevulde  
lauwwarme dressing van tomaat, olijf, basilicum en  
pijnboompitten uit Antibes

25,00

Sous-vide bereide parelhoenderfilet, een “risotto” van  
Alkmaarse gort, vinaigrettes rauwe prei en zwarte peper, rasp 
van oude kaas 

17,50

Gestoofde en daarna geglaceerde varkenswang, geroosterde 
groene bloemkool, Puy linzen / bloemkoolcrème en krokante 
aardappelkussentjes 

15,00

Steak & friet, gebakken flanksteak, zure mayo uit eigen  
keuken, gegrilleerde tomaat, platte peterselie en eigen jus

19,00

30



31

Dessert

Selectie van kazen uit de regio, garnituren en stevig brood 
van vijgen

10,00

Romige ganache van pure chocola, olijfoliesorbet, krokante 
yoghurt en een chocolade cookie

 7,00

Verse hangop met vanille- en citrustonen, geïmpregneerde 
mango, “appeltaart”-crumble en mango-limoensorbet

 7,00

Frisse limoencrème met suiker van nogatine, warm  
kokosschuim, passiesorbet & poeder

 7,00

“Haagse Bluf”  7,00

31

Wijn
Bij de business lunch kunt u uiteraard genieten van een mooi glas 
wijn of een wijnarrangement, waarbij de wijn-spijscombinatie  
optimaal is. Vraag erom bij uw gastheer of -vrouw. Zij doen u graag 
een voorstel.
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CommunicatieMuseum
Het museum is het fundament. Hier start de bezoekersreis door 
verleden, heden en toekomst van communicatie en de zogeheten 
communicatierevoluties door middel van de collectie, verhalen en 
interactieve elementen. In verschillende interactieve museum- 
experiences staat het ervaren van de impact van communicatie op 
mens en maatschappij centraal. Natuurlijk spelen we in op de  
actualiteit met wisselende presentaties van aansprekende (actuele) 
onderwerpen met grote nieuwswaarde.

CommunicatieCenter
Hier worden trainingen en workshops georganiseerd voor de  
bezoeker die geïnteresseerd is in het verder ontwikkelen van  
communicatievaardigheden, gericht op de huidige communicatie-  
en netwerkmaatschappij. 

CommunicatiePlatform
Mensen en kennis komen hier bij elkaar met als doel aanzetten tot 
denken over de impact, de waarheid en de ethiek van communicatie. 
Met een programmering van onder meer lezingen, debatten en films 
zetten we actuele kwesties op de agenda. 

Museum- 
activiteiten
De Club is een onderdeel van het nieuwe Museum voor 
Communicatie; meer dan alleen een museum. Niet voor niets 
noemen we het ‘het huis van de verbinding’. Deze verbinding 
krijgt onder meer gestalte via: 

Café Grand Bazar
Met of zonder toegangskaartje, iedereen is hier welkom: van  
directeur tot buurtgenoot, van student tot de vaste member van de 
Club. In het café krijgt de verbinding een gezicht, onder het genot  
van een kopje koffie, een lunch of het lezen van de ochtendkrant.
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In 1989 veranderde de naam van het museum;  
het Postmuseum werd het PTT Museum. Bijna tien 
jaar lang werd het museum in stand gehouden 
door het Staatsbedrijf der PTT en later TNT.  
In 1998 werd het museum verzelfstandigd en in  
1999 kreeg het museum een nieuwe identiteit en 
een nieuwe naam: Museum voor Communicatie.
Het museum kreeg een bredere scope en een 
interactief karakter, waarin de bezoeker steeds 
meer zelf kon ontdekken hoe mensen met elkaar 
communiceren. 

Gebouw
Het pand waarin het museum is gevestigd is mar-
kant in de Zeestraat. Wie het ooit gebouwd heeft, 
is onbekend. Wél weten we dat op deze plek ook de 
Groote Koninklijke Bazar huisde (1843-1927), waar-
naar de Bazarstraat is vernoemd. Deze Bazar werd 
gebouwd op initiatief van Koning Willem II, die zo 
de stadsuitbreiding wilde stimuleren. Tussen 1843 
en 1923 werden verschillende keren wijzigingen 
aan de gevel aangebracht. 

Het museum was vanaf haar oprichting onder 
meer in lokalen van de PTT aan de Kortenaerka-
de gevestigd. Na de Tweede Wereldoorlog werd 
de huidige locatie aan de Zeestraat betrokken. 
De Rotterdamse architect Berghoef plaatste een 
gloednieuw gebouw achter de statige 19de-eeuwse 
gevel. Dit museumgebouw had geen depot en werd 
in 1980 gesloopt. Architectenbureau Van Mourik 
en Vermeulen ontwierp het huidige gebouw, dat in 
1985 betrokken werd.

In 1994 werd het museum vergroot door de aan-
koop van de naastgelegen Theosofentempel, een 
monumentaal gebouw uit 1916 van de hand van 
architect De Bazel. De tempel heeft een betonnen 
tongewelf en wordt soms tijdens de Open  
Monumentendagen opengesteld. In dit imposante 
deel van het museum bevinden zich de grote eve-
nementenzaal, een aantal kleinere vergaderruim-
tes en boardrooms. Ook is hier de Club gevestigd, 
toegankelijk voor leden en hun introducés.

Historie
De geschiedenis van het Museum 
voor Communicatie start in 1929. Het 
museum werd opgericht als Stichting 
Het Nederlandsche Postmuseum. De 
postwaardenverzameling van Pieter Waller  
vormde de basis van de collectie. Door 
schenking van bedrijven of particulieren, 
door aankoop en legaten verwierf het 
museum objecten, zoals brievenbussen, 
stempelmachines, oude loketborden 
uit postkantoren, telefoon- en 
telegraaftoestellen en telefooncentrales.
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Bereikbaarheid Auto
Via de Javastraat of de Mauritskade grenst het Museum voor Com-
municatie aan de ‘poort’ van de stad, nabij de Utrechtsebaan, waar 
de A12 en de N44 Den Haag ontsluiten. Wie met de auto reist, kan 
eenvoudig parkeren op Plein 1813. Op slechts 3 minuten lopen ligt 
parkeergarage Mauritskade. Deze garage onder het Hiltonhotel heeft 
200 parkeerplekken. Wij kunnen voor u uitrijkaarten verzorgen, die 
uw gasten ontvangen bij vertrek In geval van grotere evenementen 
kunnen wij voor u parkeermogelijkheden met pendeldienst verzor-
gen vanaf Q-park Malieveld. Meerprijs op aanvraag. 

Valet parking
De prettigste manier om uw auto te parkeren bij het Museum voor 
Communicatie! U rijdt voor, overhandigt de sleutels van uw auto aan 
de chauffeur en u kunt direct beginnen aan uw museumexperience. 
Valet parking is makkelijk en snel (toeslagprijs).

Na afloop van uw bezoek, staat de chauffeur al op u te wachten met 
uw auto. U ontvangt de sleutels en kunt direct naar huis rijden!

Openbaar vervoer
Per openbaar vervoer is het museum bereikbaar met bus 22 en 24 
(vanaf Den Haag Centraal Station) en tramlijn 1 (vanaf Den Haag 
Centraal Station en Den Haag Hollands Spoor).

Laden & lossen
Bazarstraat 11, Den Haag.
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Service op maat Heeft u specifieke wensen of vragen? Neemt u dan contact op  
met sales@muscom.nl of telefoonnummer +31 (0)70 3307575.  
Wij helpen u graag.

Bezoekadres
De Club:
De Ruyterstraat 67 2518 AR DEN HAAG

Museum voor Communicatie:
Zeestraat 82 2518 AD DEN HAAG 
WWW.MUSCOM.NL

Reserveringen
Tel:     +31 (0)70 330 7575
Email:  sales@muscom.nl

Roken
Het Museum voor Communicatie is een rookvrij museum. 

Overig
Stichting Museum voor Communicatie 
KvK-nummer:  41150927 
BTW - Nummer :  8002.11.881.B.01
IBAN:  NL76 INGB 0000 1620 00 
BIC:   INGBNL2A

Beelden
Het nieuwe Museum voor Communicatie is nog in ontwikkeling.  
De in deze brochure gebruikte beelden zijn geen weergaven van de 
werkelijkheid maar hebben ons geïnspireerd en geven een sfeer- 
impressie van hoe de ruimtes er in de toekomst uit zullen zien.
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