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Ze vindt het 'toch wel intiem', zo de inhoud van haar portemonnee  
inzichtelijk te maken voor al haar collega's. Desondanks deelde Gabby Tholen,  
beleidsmedewerker interne en externe communicatie bij de FIOD-ECD in  
Haarlem, haar beursgeheimen met de Wij. 
 
Mariska Smolders 
 
VISITEKAARTJE 
“Rond 1995 werkte ik als persvoorlichter bij de directie Grote ondernemingen van de 
Belastingdienst in Amsterdam. Met vijf vrouwelijke collega’s hebben we in die periode een 
vrouwennetwerk opgezet met als doel de doorstroom van vrouwen naar andere functies te 
vergroten. Binnen de Belastingdienst heerste volgens ons te veel  een ‘old boys network 
mentaliteit’, waar je als vrouw soms moeilijk tussenkwam. Eenmaal aangekomen bij schaal 12, 
stokte de carrière vaak. Het netwerk bleek een succes: de interesse was groot en we 
organiseerden bijvoorbeeld bijeenkomsten met presentaties en lezingen. Het visitekaartje is van 
een van de oprichtsters van het netwerk. Hoewel we niet meer allemaal bij de Belastingdienst 
werken, zien we elkaar nog altijd een keer per jaar tijdens een etentje. Dan praten we over ons 
huidige werk, maar natuurlijk ook over de tijd van toen we nog collega’s waren. Overigens  
bestaat het netwerk nog steeds en is het in de afgelopen jaren flink uitgebreid.” 
 
PLEISTER 
“Ik heb twee kinderen van vier en vijf, en dan is het altijd handig een pleister op zak te hebben 
voor de kleine ongelukken. Zoals je ziet is de pleister niet erg schoon meer, dus ik beschouw het 
maar als een troostpleister.” 
 
GULDEN 
“Misschien weet niemand het, maar de ouderwetse gulden is nog steeds bruikbaar, en wel voor 
het winkelwagentje. Daar past ook vijftig eurocent in, maar die heb ik niet altijd voorradig. Als ik 
die voor de parkeerautomaat nodig heb, denk ik niet van 'die houd ik apart voor het 
winkelwagentje'. Deze munt van vijf gulden heb ik gewoon over. Daar heb ik niet direct een 
bestemming voor. Misschien maak ik er wel een soort Heilige Christoffel van.” 
 


