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Het Museum voor Communicatie bevindt 

zich in een transitiefase. 

2012 stond in het teken van de verdere 

ontwikkeling van inhoud, cultureel 

ondernemerschap en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid op weg naar  

een volwaardige 21e– eeuwse culturele 

instelling. 

Per 1 september heeft Titus Yocarini na 

acht jaar directeur/bestuurder te zijn 

geweest, het stokje overgedragen aan 

ondergetekende. Onder leiding van Titus 

heeft het museum de stap gezet van  

PTT Museum naar Museum voor  

Communicatie. Het Museum voor  

Communicatie dankt Titus hartelijk voor 

zijn enorme inzet en enthousiasme.

Het Museum voor Communicatie  

onderzoekt hoe er met de bestaande 

kennis en hardware, maar ook op het 

gebied van eten en drinken en het 

ontwerpen van tentoonstellingen, 

gelden kunnen worden gegenereerd, 

waardoor een stabiele toekomst voor 

het museum wordt gewaarborgd.  

De Raad van Toezicht heeft aan de 

directie de opdracht gegeven een 

strategie op dit vlak te ontwikkelen en 

deze in een businessplan te verwoorden.

Inhoudelijk is gekozen voor een drietal 

kernthema’s. Hiermee wordt het begrip 

communicatie – dat in feite zowel een 

alles omvattend, als een leeg begrip is – 

afgebakend. Tegelijkertijd ontstaat er 

een focus op de tentoonstellingen 

waarbij de collectie weer aan bod komt 

en de programmering daar omheen.

Naast het aan de orde stellen van de drie 

kernthema’s is het voor het museum van 

belang om snel en op een opvallende 

manier in te kunnen spelen op de  

actualiteit. De wereld verandert immers 

snel en het museum heeft als geen  

ander de mogelijkheid om dit zowel te 

signaleren als hierop vooruit te lopen. 

Met bovenstaande keuzes wordt 2012  

vol verwachting afgesloten.   

Arnoud van Aalst directeur

Voorwoord
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Hoeveel is je privacy waard?
Vanaf april stond het Museum voor 

Communicatie in teken van het thema 

privacy. Samen met KesselsKramer  

uit Amsterdam werd de presentatie 

‘Hoeveel is je privacy waard?’ ontwikkeld. 

Onderzoeksbureau Ruigrok deed in 

opdracht van het museum onderzoek 

naar de waarde van privacy onder het 

Nederlandse publiek. Naar aanleiding  

van dit onderzoek zijn straatinterviews 

afgenomen. Deze straatinterviews 

werden in het museum gepresenteerd. 

Ook in de andere lopende tentoon

stellingen werd het thema extra  

benadrukt. 

De presentatie werd geopend met een 

filmvertoning van Erasing David in het 

Filmhuis Den Haag, gevolgd door een 

debat over privacy.

Voor de schoolvakanties is een speciaal 

programma ontwikkeld waarin het 

thema vertaald is naar de belevings

wereld van de jonge bezoekers. Wat kun 

je eigenlijk allemaal over iemand te 

weten komen zonder dat je die persoon 

in het echt ziet? Gewapend met een 

‘detectivekit’ achterhaalden kinderen  

de identiteit van de eigenaar van een 

telefoon die in het museum gevonden 

was.

Tentoonstellingen[1]
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Life 
Needs 

Internet

Jeroen 

 van
 Loon

Life Needs Internet –  
Jeroen van Loon
Op 7 oktober opende de presentatie  

van het werk Life Needs Internet, een 

videoinstallatie van de digitale media 

kunstenaar Jeroen van Loon. 

Met Life Needs Internet onderzoekt  

Van Loon de invloed van internet op  

ons dagelijks leven. Hij reisde van  

het hypermoderne Singapore tot in  

de jungle van WestPapua, maakte 

portretten van de inwoners en vroeg 

hen in een handgeschreven brief te 

beschrijven wat internet voor hen 

betekent. Life Needs Internet bestaat  

uit een selectie van 8 van deze brieven 

gecombineerd met videoportretten  

van de briefschrijvers. 

Bezoekers kunnen zelf onderdeel  

worden van het (doorlopende)  

project door het schrijven van een  

brief over de invloed van internet op  

hun dagelijks leven. Deze brieven,  

die ter plekke geschreven en gepost 

kunnen worden, komen op de website 

www.lifeneedsinternet.com van de 

kunstenaar. Inmiddels hebben al  

100 museumbezoekers de uitdaging  

aangenomen en hun ideeën over de 

invloed van internet aan het papier 

toevertrouwd.  

Swinkels & Swinkels Mediaproducties  

uit Amsterdam maakte een korte  

introductiefilm bij de presentatie.

Tentoonstellingen[2]
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Inhoudelijke ontwikkeling
Eind 2012 is gekozen voor drie centrale 

kernthema’s. Deze thema’s zullen  

leidend zijn voor toekomstige  

ontwikkelingen binnen het Museum  

voor Communicatie.

Kernthema 1 

Privacy en Secrecy
Privacy gaat onder andere om de 

bescherming van persoonsgegevens  

en het recht vertrouwelijk te  

communiceren via brief, telefoon,  

email. Privacy betekent dat iemand 

dingen kan doen zonder dat de  

buitenwereld daar inbreuk op maakt  

of weet van heeft. Actueel is dat we  

zelf willen bepalen wie welke informatie 

over ons krijgt en de wens onbespied  

en onbewaakt te leven.

Secrecy is de praktijk van het verborgen 

houden van informatie voor zekere 

individuen of groepen, terwijl die zelfde 

informatie wellicht wel met anderen 

wordt gedeeld. Datgene wat verborgen 

wordt gehouden wordt gezien als 

‘geheimhouding’. Secrecy is vaak  

controversieel, afhankelijk van de inhoud 

van het geheim, de groep mensen die 

het geheim bewaart, en de motivatie 

voor geheimhouding. 

Kernthema 2 

Communicatie tussen  
mens en object
Het doel van design is in de afgelopen 

jaren verschoven van gebruik naar 

betekenis. Objecten en systemen die 

eerst alleen elegant en functioneel 

waren, hebben nu ook personalities. 

Dankzij de digitale revolutie zijn  

objecten heel communicatief geworden 

en maken zij onze wereld op een nieuwe 

manier interactief: van elektronische 

huisdieren tot virtuele werelden, van 

apps tot navigatiesystemen, alles is er  

op gericht om een dialoog tot stand te 

brengen tussen object en gebruiker.

Communicatie tussen mens en  

object gaat over het verbeteren van  

communicatieve mogelijkheden,  

het tot stand brengen van een nieuwe 

balans tussen technologie en mensen, 

en het terugbrengen van techno 

logische doorbraken naar een prettige, 
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begrijpbare en menselijke schaal. Of we 

nu rondhangen op een sociaal netwerk 

of naar de radio luisteren, we maken 

onderdeel uit van een nieuwe laag van 

interactie die onze toekomst nu al 

verrijkt.

 

Kernthema 3 

Sociale media vanaf de  
16e eeuw
Sociale media is een verzamelbegrip voor 

online platformen waar de gebruikers, 

zonder of met minimale tussenkomst 

van een professionele redactie,  

de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken 

zijn interactie en dialoog tussen de 

gebruikers. Via media als Facebook, 

LinkedIn en Twitter delen mensen  

verhalen, kennis en ervaringen. Dit  

doen zij door berichten te publiceren  

of door gebruik te maken van  

ingebouwde reactiemogelijkheden.

Politieke organisaties gebruiken ook 

sociale media. Een opstand tegen de 

regering van Moldavië in 2009 is wel  

de Twitterrevolutie genoemd. In een 

recenter verleden wordt de motor 

achter de politieke veranderingen in het 

MiddenOosten toegeschreven aan de 

vrijheid en de communicatiemogelijk

heden die sociale media bieden. Wat er 

tijdens de Arabische Lente gebeurde, 

gebeurde zo’n 500 jaar gelden ook 

tijdens de Reformatie. Luther en zijn 

aanhangers namen de nieuwe media  

van toen – pamfletten, ballades en 

houtsnedes – en verspreidden die via 

sociale netwerken om op die manier  

de reformatie te promoten.
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Het Museum voor Communicatie staat 

bekend om zijn op maat gemaakte 

onderwijsprogramma’s. Op 31 augustus 

namen 200 eerstejaars studenten ICT 

deel aan een bijzonder programma rond 

het thema privacy. Europarlementariër 

Sophie in ’t Veld vertelde over het belang 

van privacyregels. Vervolgens zijn de 

studenten in groepjes verschillende 

praktijkcasussen afgegaan in het 

museum. 

Debby Kraaijenfeld, van het Meldpunt 

Identiteitsfraude, vertelde wat er kan 

gebeuren wanneer je onzorgvuldig bent 

met je persoonsgegevens. 

Ook heeft het museum dit jaar weer 

deelgenomen aan de ZuidHollandse 

Onderwijs Markt. Verschillende  

toonaangevende musea en attracties  

uit ZuidHolland verzamelden zich bij 

Corpus (februari) en Madurodam 

(november) om hun educatieve  

programma’s uiteen te zetten.  

Docenten van basis, middelbaar en 

beroepsonderwijs bezochten de markt 

om inspiratie op te doen voor hun 

schoolreis of klassenuitje.

Educatie
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CommunicatieCafé
In 2012 is een start gemaakt met  

CommunicatieCafé’s: een thema 

avond in het museum die bestaat uit  

een inhoudelijke verdieping in een 

actueel thema rondom communicatie. 

De avond biedt een gesprek, debat, 

discussie of workshop waarbij het 

publiek wordt uitgenodigd een bijdrage 

te leveren. Na afloop is er een borrel.  

Een CommunicatieCafé heeft altijd een 

onverwacht of humoristisch element  

om zo op een verrassende manier 

bewustwording creëren. De doelgroep  

is tussen de 20 en 40 jaar oud. Een ander 

doel van de CommunicatieCafé’s is  

het uitbreiden van de platformfunctie 

en het netwerk van het museum.

In 2012 vonden twee CommunicatieCafé’s 

plaats rondom het thema ‘privacy’.

7 juni Eerste Hulp bij Privacy 

Een avond vol tips en ervaringen over 

hoe we omgaan met privacygegevens. 

Gasten: Journaliste en schrijfster Maria 

Genova en Michel Savelkoul van het 

Centraal Meld en Informatiepunt 

Identiteitsfraude en fouten (CMI). 

14 juni De Kunst van Privacy

Erik Kessels legde naar aanleiding van 

zijn publicatie ‘In almost every picture’ 

een link tussen kunst en privacy.  

Kunstenaar Willem Popelier stelde door 

middel van een ‘act’ met het publiek  

op een humoristische, maar rake manier 

onze digitale identiteit ter discussie. 

Rachel Marbus belichtte tot slot het 

thema privacy vanuit een juridische 

invalshoek. 

Museumnacht
Museumnacht 2012 was zeer geslaagd. 

Meer dan 30 musea in Den Haag bleven op 

zaterdag 1 september tot diep in de 

nacht open. 1200 bezoekers bezochten 

het Museum voor Communicatie.  

Het thema van Museumnacht Den Haag 

was ‘local heroes’, gecombineerd met 

het thema privacy resulteerde dat in  

de vraag: Hoe zit het met de privacy  

van local heroes? De jongste paparazzo 

van Nederland, Floris Feilzer, gaf een 

paparazzi workshop. Zelf een local hero 

worden kon natuurlijk ook; in de  

fotostudio konden bezoekers als ware 

BN’er op de foto. Verder zijn we op zoek 

gegaan naar de lookalike van Marcel 

Evenementen
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van DIRECT en presenteerde Firma MES  

de theatervoorstelling ‘STEL’. Er waren 

heerlijke drankjes en hapjes en ook de 

privacytasjes waren erg populair.  

Dit jaar vond voor het eerst in vijf  

musea de KinderNachtRoute plaats.  

Van 19.00 – 22.00 konden kinderen op 

speurtocht gaan als privédetectives. 

Vanwege het succes is besloten deze 

route in 2013 weer te organiseren.  

Burendag
Zaterdag 22 september nam het 

museum deel aan de jaarlijkse landelijke 

Burendag. 

Een ruime kring van omwonenden werd 

uitgenodigd voor een kopje koffie of 

thee (met kletskop!) en de hele dag 

werden er diverse gratis demonstraties, 

workshops, films en rondleidingen 

aangeboden door het museum, het 

depot en de tempel (het zalencentrum 

van het museum). Ter gelegenheid  

van deze dag was er een groot aantal 

producten uit de ‘Burenwinkel’ van 

kunstenaar Martijn Engelbregt  

(www.burenwinkel.nl) verkrijgbaar in 

onze museumshop. Met de deelname 

van ruim 100 buren kan deze eerste 

Burendag een succes genoemd worden. 

Behalve (nader) kennismaken met het 

museum konden buurtbewoners ook 

directeur Arnoud van Aalst, sinds  

1 september 2012 de ‘nieuwe buurman’, 

de hand schudden.

ABN Amro Bijzonder
Klanten van ABN Amro preferred banking 

namen in april en mei deel aan de twee 

speciale programma’s die het museum 

voor deze gelegenheid ontwikkelde. 

Onder leiding van Caston Cohen  

Rodrigues (regisseur van Goede Tijden 

Slechte Tijden) en Michiel Koelink  

(mediakunstenaar en media educator) 

leerden de deelnemers om een echte 

film te maken met hun smartphone.  

Het andere programma bood een 

avontuurlijke ochtend voor het hele 

gezin. Acteurs namen de kinderen en 

hun ouders mee in de tentoonstelling 

Het Rijk van Heen en Weer.
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Aanwinsten
Het Museum voor Communicatie heeft in 

2012 diverse proefvellen voor postzegels 

Nederlands–Indië en Curaçao van drukkerij 

G. Kolff & Co. te Batavia/Djakarta aan

gekocht. Zoals gebruikelijk ontving het 

museum ook dit jaar weer ontwerpen, 

druk proeven, uitgegeven postzegels en 

aanverwante producten van zowel de ont  

werpers en de drukkerijen, als van PostNL. 

Daarnaast ontvingen we van particuliere 

schenkers: hulpmiddelen voor mensen met 

een spraakgebrek en apparatuur uit de 

jaren negentig van een radiojournalist  

die ter plekke op een vaste tele foonlijn 

aangesloten kon worden om hun repor

tage door te geven. Een maquette van  

het Expeditie knooppunt Sittard uit 1980 en 

een verzame ling geboortekaartjes uit de 

periode 1954 – 1990.

Onderzoek
Het onderzoek naar de 17de eeuwse  

brievencollectie door Simone Felten liep 

ook dit jaar. Bijna alle 2200 brieven zijn 

gelezen en beschreven. 

Bruiklenen
–  Twee telefoontoestellen, door Jan des 

Bouvrie ontworpen, aan het Singer 

Museum te Laren. 

–  Ontwerpen, drukproeven en postzegels 

voor de tentoonstelling ‘The Adventures 

of Tintin’ in het Philatelic Museum in 

Singapore. 

–  Voor de thematentoonstelling  

‘Hollandse Nieuwe, effecten van  

migratie’ in het Nederlands Open

luchtmuseum te Arnhem hebben  

we hulp geboden met meubilair, 

reclamedrukwerk en advies bij het 

inrichten van een postkantoor. 

–  In de tentoonstelling ‘De Gouden Eeuw’  

in het Amsterdam Museum zijn de kist 

van postmeester De Brienne te zien, 

brieven uit de De Brienne verzameling, 

een inktpot en het familieportret van 

de Delftse postmeester Twent uit 1695. 

Digitalisering 
41 telefoongidsen uit de periode  

1900 – 1950 worden gedigitaliseerd in  

het kader van het subsidieprogramma 

Metamorfoze. Het proces wordt  

gecoördineerd vanuit de Koninklijke 

Bibliotheek. In 2013 verwachten we de 

banden weer terug. Medio 2013 zullen  

de gidsen online raadpleegbaar zijn.

Collectie
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Website en sociale media

Meetings & Events

De corporate website www.muscom.nl 

werd 90.435 bezocht, dit waren 67.677 

unieke bezoekers. 

In 2012 heeft het Museum voor  

Communicatie meer aandacht besteed 

aan de sociale media en online  

aanwezigheid. Sociale media zijn voor 

het museum niet alleen een communi

catiemiddel, ze maken ook deel uit van 

waar het museum over gaat. Met name 

Twitter en Facebook hebben een vlucht 

genomen in de communicatie over het 

museum en over communicatie in de 

actualiteit. In het kader van online 

ontwikkelingen hebben medewerkers 

deelgenomen aan MuseumNext, een 

internationaal congres over de online 

ontwikkeling van musea.

Afgelopen jaar organiseerde het 

museum weer zelf zijn zakelijke  

evenementen en niet zonder succes.  

In 2012 zijn diverse inspirerende  

evenementen mogelijk gemaakt.  

Om dit te hebben kunnen realiseren  

is er geïnvesteerd in de zalen, zijn  

er nauwe samenwerkingen met  

leveranciers aangegaan en namen  

we deel aan verschillende sales en 

marketingacties. Terugkerende 

opdrachtgevers zijn het resultaat en  

dat geeft aan dat er nog meer potentie 

in de zakelijke evenementen van het 

Museum voor Communicatie zit.

   Vorige pagina    Volgende pagina |



 Ga direct naar...

  Voorwoord 

  Tentoonstellingen 

  Inhoudelijke ontwikkeling 

  Educatie  

  Evenementen  

  Collectie 

  Website en sociale media  

  Meetings & Events 

  Personeel 

  Cijfers 

–  Na 8 jaar hebben we feestelijk 

afscheid genomen van directeur Titus 

Yocarini, per 1 september is hij opge

volgd door Arnoud van Aalst

–  De afdeling Meetings & Events werd 

per 1 februari uitgebreid met Karen 

Ruesink als junior accountmanager

–  PR en Marketing wordt sinds februari 

gecoördineerd door Vera Bartels, in 

april verliet Iris Lantink het museum 

en vanaf juli is het team versterkt 

door Davina Marcar op communicatie 

en evenementen 

–  Publiekszaken kreeg een nieuw 

afdelingshoofd; Christel Sohier startte 

in maart

–  In oktober startte Patricia Deiser als 

conservator nieuwe emissies

–  Lukas Broekhuizen en Rianne van der 

Veer versterken sinds september het 

team van publieksmedewerkers

–  In het Museum voor Communicatie 

werken 31 mensen, zij vervullen 20 fte 

posities. Het medewerkerteam werd 

aangevuld met zeven vrijwilligers en 

21 museumdocenten.

Personeel
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Bezoekers
Het Museum voor Communicatie ontving 

ruim 30.000 bezoekers in 2012.

 Locatieactiviteiten 18%

 Volwassenen 40%

 Scholen 42%

Balans 
Activa

vaste activa 82.241

Vlottende activa 161.215

Liquide middelen 699.102

 

Totaal 942.559

Passiva

Eigen Vermogen 506.124 

Kortlopende schulden 436.434

 

Totaal 942.559 

Staat van baten en lasten
Baten

Subsidies en bijdragen  1.550.000 

Faciliteiten en diensten 313.187 

Entreegelden 119.228 

Effecten en rente 12.716 

Verkoop overtollige   

voorraden 60.357 

Overige opbrengsten 46.926

Totaal 2.102.415 

Saldo van baten en lasten 27.706

Lasten

Personeelskosten 1.347.850 

Huisvestingskosten 283.254 

Kantoorkosten 82.323 

Advies en controle 31.945 

Kantoorautomatisering 14.290 

Faciliteiten en diensten 136.567 

Tentoonstellingen 15.745 

PR en marketing 96.199 

Collectie  29.395 

Afschrijvingen 37.139

Totaal 2.074.708 

Cijfers
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