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In het begin van de negentiende eeuw was het voor een hoog- 

waardigheidsbekleder verplicht om bij het uitvoeren van zijn ambt 

in ambtskostuum te verschijnen. Het ambtskostuum bevatte per  

ambtelijk dienstvak en per rang eigen kenmerken, zoals de kleur  

van de stof en het borduursel in goud, zilver of zijde. Niet alleen  

de hoeveelheid goud of zilver maar ook de motieven van dit borduursel 

waren bepalend en verschilden per rang. Tegenwoordig zien we in  

de mode de trend van flamboyante borduursels van het ambtskostuum 

weer terug. Het dragen van een ambtskostuum is in Nederland, met 

uitzondering van de burgemeester, niet officieel afgeschaft. Enkele  

hoogwaardigheidsbekleders, zoals een Commissaris van de Koningin  

of een ambassadeur verschijnen nog wel eens in een ambtskostuum.  

Het dragen van deze traditie is tegenwoordig vrijwel verdwenen.  
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Het ambtskostuum 

Wie droegen vroeger een ambtskostuum en waarom zijn  

die ambtskostuums zo weelderig met goud gedecoreerd?  

Het antwoord is te vinden op de tentoonstelling ‘Gekleed  

in Goud’ twee eeuwen Nederlandse ambtskostuums in het  

Belasting & Douane Museum te Rotterdam. Het 25-jarig  

regeringsjubileum van koningin Beatrix is aanleiding voor  

het museum om de eigen collectie ambtskostuums in al  

zijn pracht en praal te tonen. Het schitterende kleer- 

makersvak met de veelzijdige decoratieve borduursteken  

loopt als een gouden draad door deze tentoonstelling.
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De tentoonstelling  
De tentoonstelling bestaat onder meer uit ambtskostuums en  

bijbehorende degens en steken, schilderijen, tekeningen, prenten,  

kleermakersattributen en gouddraad. Zeer exclusief om met eigen  

ogen te bewonderen is het in 2004 vervaardigde ambtskostuum van  

de Commissaris van de Koningin in Friesland de heer Ed Nijpels en  

het model trouwkostuum van Z.K.H. Prins Willem-Alexander. Bij de  

tentoonstelling verschijnt een publicatie geschreven door de heer  

mr C.J.M. Kramers.  



Uiteenlopende onderwerpen die aansluiten bij het thema van de tentoonstelling 

worden tijdens verschillende lezingen besproken. Van mode in de negentiende  

en twintigste eeuw tot een lezing met een moderne ontwerper. Kijk op de website 

voor meer informatie over de diverse lezingen. De lezingen zijn gratis bij te wonen. 

Reserveren is noodzakelijk via info@bdmuseum.nl of 010-4400200.     

Een theatrale rondleiding die de kostuums tot leven brengt op de tentoonstelling 

‘Gekleed in Goud’. Kleermaakster Betsy voert de bezoeker met verrassende feiten  

en anekdotes mee in het dagelijks leven van de dragers van de ambtskostuums. 

Rondleiding voor groepen tot max. 20 personen €35. Totale duur van de rondleiding  

is 30 minuten. Reserveren is noodzakelijk via info@bdmuseum.nl of 010-4400200.  

De eerste 10 tryouts voor de rondleiding ‘Kleermaakster Betsy’ zijn gratis te boeken.

 

Op woensdagmiddag 14 en 21 december van 14 tot 15:30 uur wordt een  

tweetal workshops georganiseerd voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Benieuwd  

hoe je de kerstman een nieuw flitsend pak kan geven van chocola? Reserveer  

dan snel een plek samen met je vriendjes en vriendinnetjes. De workshop is  

gratis. Reserveren is noodzakelijk via info@bdmuseum.nl of 010-4400200.  

Belasting & Douane Museum 
   
Adres 
Parklaan 14-16 
3016 BB Rotterdam

Openingstijden 
Dinsdag t/m zondag 11-17 uur 
In juli en augustus ook op maandag geopend

Gesloten 
Maandag, 1 ste kerstdag, nieuwjaarsdag en  
1ste paasdag, 1ste pinksterdag

Contact 
Tel: 010–4400200 
Fax: 010-4361254 
www.bdmuseum.nl 
info@bdmuseum.nl

Toegangsprijzen 
Museum toegang GRATIS

Standaard Rondleiding 
Groep tot 20 personen € 55

Openbaar vervoer 
Tram 5 (halte Westplein), 8 (halte 
Vasteland), 20, 23 en 25 (halte 
Leuvehaven)
Metro station Leuvehaven

Educatieve programma’s 
Basis- en voortgezet onderwijs 
‘Van Berevel tot Dwangbevel’ 
‘Smokkel’ 
‘Groot Smokkelboek’ 
‘Politie, Douane & Drugs’

Rondleidingen ‘Kleermaakster Betsy’

Kinderworkshop ‘Met chocolade borduren’  

Lezingen ‘Gekleed in Goud’    


