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Berlin 2017: eine Reise wert!
Na twee dagen gedegen voorbereiding, waarop de nodige informatie werd verstrekt
over o.a. de Berlijnse Muur, de Koude Oorlog en de werkwijze van de Oost-Duitse
geheime dienst, de Stasi, was het op 9 mei zo ver. 69 leerlingen van 5 vwo gingen
met twee bussen vijf dagen naar Berlijn. Het was de 26e Berlijnreis in de
geschiedenis van het Sint-Maartenscollege.
Tijdens de wandeling op dinsdagavond bezocht de groep in West-Berlijn o.a. de
Kurfürstendamm en de Gedächtniskirche. Op de plek van de afschuwelijke
terroristische aanslag van afgelopen december 2016 was een zee van kaarsjes te
aanschouwen. Het maakte grote indruk op onze leerlingen. De wandeling naar
kasteel Charlottenburg sloot de vermoeiende dinsdag af.
Vele culturele high-lights van Berlijn kregen de leerlingen te zien o.a. de Karl Marx
Allee, met zijn socialistisch realistische kunstwerken. Grote indruk maakte de
Stasigevangenis Berlin-Hohenschönhausen. De gidsen slaagden er voortreffelijk in
om duidelijk te maken hoe in de tijd van de DDR de onschuldige slachtoffers in deze
gevangenis geestelijk kapot werden gemaakt. Indrukwekkend vonden de leerlingen
de bloemenzee op het Russische kerkhof Treptower Park. In Berlijn wordt op 8 mei
de capitulatie van nazi-Duitsland door de Russen herdacht.

Tijdens een plechtige ceremonie (toespraak van historicus Biereigel, het voorlezen
van twee gedichten door onze leerlingen en een kranslegging met een minuut stilte
bij het Nederlandse monument in het voormalige concentratiekamp Sachsenhausen)
waren de leerlingen al zeer onder de indruk. Tijdens hun rondleiding in dit voormalige
concentratiekamp in drie groepen met tekst en uitleg door SMC-begeleiders
realiseerden de leerlingen zich steeds meer van de absolute gruwelijkheden die zich
hier en in andere kampen hebben afgespeeld. De Joodse barakken, de befaamde
renbaan van Sachsenhausen, het crematorium en de afdeling pathologie waar
medische experimenten op gevangenen werden toegepast en de lijkenkelders
schokten onze leerlingen.
Het Olympisch Stadion vonden de leerlingen eveneens groots. De historische
stadswandeling door Oost Berlijn met hun begeleiders vonden leerlingen interessant.
Het Holocaustmonument, Checkpoint Charly, De Franse en Duitse dom, de Von
Humboldtuniversiteit, het Rode Raadhuis en de Alexanderplatz zullen de leerlingen
nog lang blijven heugen.
Ziko’s Gillstube viel ook goed bij de leerlingen. Er vond een grote verbroedering
plaats met Amerikaanse en Australische toeristen en samen met hen werd er volop
gedanst op de muziek van een keyboardspeler. Optimaal plezier beleefden de
leerlingen in de Irish Pub am Europa Zentrum. 5 atheneum ging er volledig los na
alle culturele inspanningen op de livemuziek van een band én het bereiken van de
finale van de Europa Leage door Ajax.
Potsdam sloot op zaterdag de Berlijnreis 2017 af door een bezoek aan het Neues
Palais, Sanssouci en het centrum van Potsdam. Berlijn 2017 was een succes. De
begeleiders concludeerden dat we toch écht aardige leerlingen hebben. Berlin war
eine Reise wert!
H. Francort, namens de Berlijnbegeleiders
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Samenstelling leerlingenraad bekend!

Na een tijdje inactief te zijn geweest is de leerlingenraad van het SintMaartenscollege weer opgestart en volop bezig! Na verschillende stemmingsrondes
zijn de volgende leden benoemd en is het dagelijks bestuur (D.B.) vastgesteld:



Darhiana Castillo Garcia (voorzitter & lid D.B., G5E)



Nineve Koushaba (secretaris & lid D.B., A5A)



Isabelle Haex (lid D.B., A5C)



Tim van de Veerdonk (lid D.B., G3A)



Bram Rompelberg (lid D.B., G1C)



Marit Horselenberg (lid D.B., A5A)



Nadia Ghalouti (lid D.B., G5E)



Armand Gozé (algemeen lid & tevens mr-lid, G5E)



Dina Paris (algemeen lid & tevens mr-lid, A6C)



Glenn Konings (algemeen lid, G1C)



Loek Gennotte (algemeen lid, G1C)



Aïsha de Windt (algemeen lid, G5E)



Jurian Remmen (algemeen lid, G1C)



Yaser Mohammad (algemeen lid, A4C)



Michael Ramirez Soto (algemeen lid, G4D)



Imane Er-Rachdi (algemeen lid, A5A)



Rochine Abdullah (algemeen lid, A5A)



Mika Wauben (algemeen lid, G5E)

Het D.B. zal minstens één keer per maand vergaderen met directieleden van onze
school, ook de leerlingenraad in zijn geheel zal minstens één keer per maand
bijeenkomen. Wij verheugen ons erop om de komende tijd jullie belangen te
verdedigen en activiteiten te organiseren. Mocht je nog leuke
ideeën/vragen/opmerkingen hebben, stuur dan een mailtje naar
leerlingenraad@sintmaartenscollege.nl !

