
Interview Thomas van den Brink, vrijwilliger 

 

Thomas van den Brink vertelt over zijn ervaringen als vrijwilliger. Tijdens afgelopen edities van Open 
Monumentendag Amsterdam heette hij bezoekers welkom als gastheer. 

Hoe ben je terechtgekomen bij Open Monumentendag Amsterdam? 

Ik wilde graag op een niet-wetenschappelijke manier met erfgoed bezig zijn, omdat de waardering 
van erfgoed altijd afhankelijk is van draagvlak. Open Monumentendag Amsterdam leek mij een 
mooie manier om het geïnteresseerde publiek te leren kennen. Ook wilde ik Amsterdam beter leren 
kennen, aangezien veel vrienden van mij er wonen: en dan vooral voorbij de gebaande paden. Ik was 
er dus alert op toen deze kans voorbij kwam. In 2012 was ik voor het eerst vrijwilliger, daarna heb ik 
helaas niet elk jaar kunnen vrijwilligen. Ik heb het tot nu toe afgewisseld door het om het jaar te 
doen, dus in 2012, 2014 en 2016. 

Wat doe je naast Open Monumentendag in het dagelijks leven? 

Ik heb mijn eigen bedrijf: THOM – Telling History with Original Maps. Ik doe onderzoeks- en 
adviesopdrachten, bijvoorbeeld voor universiteiten, provincies maar ook stichtingen en verenigingen. 
Het valt me op hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in de wisselwerking tussen ruimte en tijd. Daar 
komt vrijwel altijd een kaart aan te pas. Dat origineel slaat zowel op (historische) kaarten die ik als 
bron gebruik als op kaarten die ik zelf maak met behulp van Geografische Informatie Systemen. Op 
het moment werk ik ook aan de Universiteit Wageningen waar ik studenten met hun Bachelorscriptie 
over cultuurhistorie en ruimtelijke planning begeleid. Verder zit ik in het bestuur van de Landelijke 
Historische Geografische Vereniging (HGVU) en de redactie van het Tijdschrift voor Historische 
Geografie (THG). 

Wat is voor jou het leukste aspect van het vrijwilliger-zijn tijdens het weekend van Open 
Monumentendag Amsterdam? 

Ik vind het heel leuk en bemoedigend dat heel veel niet-vakidioten, zoals ik ben, waardering hebben 
voor geschiedenis en nieuwsgierig zijn naar de geschiedenis van de directe leefomgeving. Daarbij 
vind ik het echt een meerwaarde dat dit niet direct hoeft te betekenen dat de verhalen ingewikkeld, 
hoogdravend of droog zijn. Open Monumentendag Amsterdam heeft mij er van overtuigd dat veel 
mensen iets met erfgoed hebben. 

http://hgvu.nl/
https://verloren.nl/tijdschriften/thg


Ik vind de enorme variatie van de verschillende monumenten die ik dankzij het vrijwilligen al gezien 
heb onbetaalbaar. 

Wat doe je ter voorbereiding van Open Monumentendag Amsterdam? 

Je wordt als vrijwilliger altijd erg goed ondersteund door de organisatie. Je krijgt vooraf veel 
informatie toegestuurd over de locatie waar je bent ingedeeld. Ook zijn er voorbezichtigingen 
waarbij je zelf een rondleiding krijgt, de eigenaar of beheerder spreekt en je mede-vrijwilligers 
ontmoet. Meestal maak ik aantekeningen over de belangrijkste feiten, interessante weetjes en de 
gemaakte afspraken. 

Waarom zou je anderen aanraden vrijwilliger bij Open Monumentendag Amsterdam te worden? 

Het is een unieke gelegenheid om in een fantastisch team alle bezoekers een prachtige, leuke en 
leerzame dag te verzorgen! 

Heb je een favoriet deelnemend monument uit de afgelopen edities van Open Monumentendag 
Amsterdam? 

Dat vind ik erg moeilijk te zeggen. Ik vind juist de enorme variatie van de verschillende monumenten 
die ik dankzij het vrijwilligen al gezien heb onbetaalbaar. Ook vind ik het leuk dat er per jaar een 
thema is, zodat er wel een rode draad is en de dag herkenbaar is terwijl blijkt dat daarbinnen zo 
ontzettende veel variatie is. 

Heb je een leuke anekdote van iets dat je hebt meegemaakt als vrijwilliger bij Open 
Monumentendag Amsterdam? 

Ik was een keer gastheer bij de oude Werkspoorfabriek en Roest. Met een van de rondleiders kon ik 
het zo goed vinden dat we de laatste drie rondleidingen op zeer geanimeerde wijze samen gaven 
waarbij we elkaar heel de tijd konden aanvullen. Het publiek vond het reuze leuk en was enorm 
verbaasd dat we elkaar pas een paar uur kenden en dat onze samenwerking volledig was 
geïmproviseerd. 

https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/open-

monumentendag/interviews/interview-thomas/  
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