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BERLIN!



Beste ouders,

De periode van de zomervakantie tot de herfstvakantie ligt achter ons. De weken zijn omgevlogen. Dat 
komt misschien wel door de vele activiteiten aan het begin van het schooljaar. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan de kennismakingsactiviteiten voor de nieuwe leerlingen in de brugklassen en het Middle Years Pro-
gramme, de informatieavonden met u en de bijeenkomst met de ouderraad, MR-ouders en klassenou-
ders. Ook was er een Rijnlandse studiedag. Daarop konden de teams van de zes scholen van de Stichting 
Het Rijnlands Lyceum van en met elkaar leren. Voor uw informatie, die zes scholen zijn: het Rijnlands 
Lyceum Oegstgeest, het Rijnlands Lyceum Sassenheim, de International School of The Hague, de Euro-
pese School Den Haag en de Eerste Nederlandse Montessori School in Den Haag. Meer dan gebruikelijk 
zijn we in de afgelopen periode met de leerlingen op buitenlandreis geweest. Omdat de examenklassen 
door Corona buiten de boot dreigden te vallen was er een extra reisweek in de derde schoolweek inge-
last. Op het programma stonden Rome, Keulen, Normandië en Lille. En afgelopen week waren havo en 
vwo 4 aan de beurt om op reis te gaan. De reisweken vergden de nodige extra inzet van het team, maar 
mede dankzij de hulp van oud-collega’s is het gelukt om de begeleiding voor alle reizen rond te krijgen. 

We merken dat de school groeit. We hebben nu ongeveer 990 leerlingen. Dat geeft vooral in de pauzes 
drukte. Om ervoor te zorgen dat iedereen rustig pauze kan houden gaan we de pauzes anders indelen. 
We gaan werken met gespreide pauzes voor grofweg de bovenbouw en de onderbouw. Het nieuwe sys-
teem wordt in de tweede weel na de herfstvakantie ingevoerd. De leerlingen krijgen hier nog duidelijke 
instructie over. In verband met de groei is het nodig om het gebouw uit te breiden. Er komt een prachtige 
nieuwe vleugel aan het gebouw bij. Het ontwerp is klaar. Verderop in deze Logmail ziet u een impressie. 
Daarnaast krijgen onderdelen van het bestaande gebouw een nieuwe onderwijsfunctie. De gymzaal uit 
1952 krijgt zijn oorspronkelijke bestemming terug. We hopen dat de renovatie zomer 2023 klaar is. Dan 
beschikken we over drie gymzalen op eigen terrein en hoeven we voor de gymlessen niet meer uit te 
wijken naar een externe locatie. Verder gaan we dit jaar nog een aantal theorielokalen ombouwen tot 
practica lokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde. 

De laatste weken worden wij in het team op school weer geconfronteerd met Corona. Dat leidt helaas 
tot lesuitval. Gelukkig blijft de uitval van docenten meestal beperkt tot een week. In verband met Corona 
ventileren wij extra in de lokalen. In elk lokaal hangt een CO2 meter waarop de docent kan zien wanneer 
er geventileerd moet worden. Het kan daardoor wat kouder zijn dan normaal in de lokalen. We raden de 
leerlingen aan om warm gekleed (laagjes) naar school te komen. 

Dit laatste, goed warm gekleed zijn, is wellicht ook een goed advies voor de herfstvakantie. Om dan 
heerlijk naar buiten te gaan en te genieten van de herfstkleuren. 

Ik wens u met uw gezin een fijne week! 

Jan Leuiken,
rector
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GROEI, UITBREIDING
EN RENOVATIE

VOORWOORD  |  JAN LEUIKEN

ROME  |  5/6 VWO
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  GROWTH, EXPANSION AND RENOVATION

Dear parents,

The period from the summer holidays to the autumn holidays is behind us. The weeks have flown by. This may 
be due in part to the many activities that took place at the beginning of the school year. I am thinking of, for 
example, the introductory activities for the new students in the first years (brugklassen) and the Middle Years 
Programme, the information evenings with you and the meeting with the parents’ council, MR parents and class 
parents. There was also the Rijnlands study day. During which the teams of the six schools belonging to the 
Rijnlands Lyceum Foundation were able to learn from and with each other. For your information the six schools 
are: Rijnlands Lyceum Wassenaar/International School of Wassenaar, Rijnlands Lyceum Oegstgeest, Rijnlands 
Lyceum Sassenheim, International School of The Hague, European School The Hague and First Dutch Montes-
sori School in The Hague. More than usual, in the last few weeks, we traveled abroad with the students. Since 
the exam classes were vulnerable to fall outside the boat, due to Corona, an extra travel week was inserted in 
the third week of school. On the program were Rome, Cologne, Normandy and Lille.  In the last week, it was havo 
and vwo 4’s turn to go on a trip. The travel weeks required extra effort from the team, thanks in part to the help 
of former colleagues, we were able to have supervision for all trips.

We notice that the school is growing. We now have approximately 990 students. This is especially apparent 
during the busy breaks. To ensure that everyone can take a break, we will arrange the breaks differently. We will 
work with staggered breaks for, more or less, the upper and lower classes. The new system will be introduced 
after the autumn break. The students will receive clear instructions about this.

Due to the growth, it is necessary for the building to expand. A beautiful new wing will be added to the building. 
The design is ready. You may see an impression further on in this Logmail. In addition, parts of the existing 
building will be given a new educational function. The gymnasium from 1952 will get its original purpose back. 
We hope that the renovation will be completed by summer 2023. Thereafter, we will have three gyms on our 
own site and we will no longer have to move to an external location for the gym lessons.  Further, in this year, 
we plan to also convert a number of theory classrooms into labs for biology, physics and chemistry.
In recent weeks, the team has been confronted with Corona again at school. Unfortunately, this leads to drop-
outs. Fortunately, teacher dropout is usually limited to one week. Due to Corona, we are ventilating the rooms 
during the day. In every room there is a CO2 meter in which the teacher can see when ventilation is required. It 
can, therefore, be a bit cooler than normal in the classrooms. We recommend the students come to school in 
warm clothing (layers).

The latter, being well dressed, may also be good advice for the autumn holidays. While going outside and enjoy 
the autumn colors.

I wish you and your family a nice week!

Jan Leuiken, rector

ROME  |  5/6 VWO

KEULEN  |  4-VWO

LILLE  |  5/6 HAVO-VWO
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AFSCHEID RECTOR 
ACTUEEL  |  DIRECTIE

BESTE OUDERS EN LEERLINGEN, 

Einde van dit kalenderjaar neem ik afscheid als rector van het Rijnlands Lyceum. Ik bereik dan de pensi-
oengerechtigde leeftijd. In januari kan ik terugkijken op 22 jaar Rijnlands Lyceum Wassenaar, waarvan 17 
als rector. Tot op de dag van vandaag ervaar ik het als een bijzonder voorrecht om leiding te mogen geven 
aan de school. Het Rijnlandse Lyceum Wassenaar is een fijne school om te werken. Dat gevoel krijg ik elke 
dag opnieuw als ik over het bruggetje het schoolterrein op kom. De ruimte en de lichtheid van het gebouw 
komen je tegemoet. En als je binnen bent voel je de betrokkenheid en de gemeenschapszin van de leer-
lingen, leraren en medewerkers. Het Rijnlands is een school met karakter, waar nieuwe initiatieven wor-
den gewaardeerd en er veel kan. Het is een school met eigenzinnige leerlingen. Daardoor hebben we een 
kunstklas, tto, internationaal onderwijs, Chinees, de MUN etc. etc. Kortom, het is een school om trots op te 
zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het Rijnlands Lyceum Wassenaar, met sinds enkele jaren de ‘International 
School Wassenaar’, een prachtige toekomst tegemoet gaat. 

Tot januari ben ik er zoals u/jullie gewend zijn. Daarna breekt er voor mij en de school een nieuwe fase aan. 
Ik ga het stokje overdragen aan een goede opvolger. Dit is mevrouw drs. W. Groen. Zij is per 1 januari 2023 
benoemd tot rector. Mw. Groen heeft een lange staat van dienst in het onderwijs en is sinds 2018 directeur 
van Wolfert Tweetalig (Rotterdam). Ik wens mijn opvolgster bij dezen alvast heel veel succes.

Met vriendelijke groet,
Jan Leuiken

  DEAR PARENTS AND STUDENTS,

At the end of this calendar year, I will say goodbye as rector of the Rijnlands Lyceum. At that time, I will reach 
retirement age. In January, I can look back on 22 years of the Rijnlands Lyceum Wassenaar, 17 of which as rector. 
Until this day, I consider it a special privilege to have had the opportunity to lead the school. The Rijnlands Lyceum 
Wassenaar is a great school to work at. Every day, I have this feeling when I cross the bridge onto the school 
grounds. Where the space and the lightness of the building greet you.  When you’re inside, you feel the involvement 
and community spirit of the students, teachers and staff. The Rijnlands is a school with character, where new ini-
tiatives are appreciated and where a lot is possible. It is a school with willful students. That’s why we have an art 
class, tto, international education, Chinese, the MUN, etc., etc. In short, it is a school to be proud of. I am convinced 
that the Rijnlands Lyceum Wassenaar, which has been hosting the ‘International School Wassenaar’ for several 
years now, has a wonderful future ahead of it.

Until January, I will be here as you are used to. After that, a new phase begins for me and the school. I will pass 
the baton on to a good successor.  Ms. W. Groen has been appointed as rector as of the 1st of January 2023.  Ms. 
Groen has a long track record in education and has been the director of Wolfert Bilingual School (Rotterdam) since 
2018. I wish my successor already a lot of success in this regard.

Sincerely,
Jan Leuiken
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INTRODUCTIE NIEUWBOUW

EXPANSION PLAN  
Since the number of students is growing, the Rijnlands 
Lyceum Wassenaar is going to expand: more space is 
needed for lessons and breaks. In close consultation 
with the Municipality of Wassenaar and the Commit-
tee of Welfare and Cultural Heritage, it was decided 
to build a school wing on the north side of the school 
grounds. Architectenbureau Van Veen (Rotterdam) de-
signed the new extension. Landscape architect Kuiper 
Compagnons subsequently made the design for the 
integration into the site. In this design there is more 
space for greenery in the schoolyard. Much attention 
has been paid to sustainability. The new wing will be 
built according to the BENG principle (Nearly Energy 
Neutral Building). The placement of the extension 
restores symmetry to the school grounds. The design 
is in line with the architectural style of the original 
building (national monument) by architect Kloos from 
1939. It consists of two floors. In total, 2100 m2 will be 
added. The new wing offers space for 360 students. 
The aim is to start using the new extension in 2024. 
We will keep you informed.

Jan Leuiken

UITBREIDINGSPLAN 
Omdat het aantal leerlingen groeit gaat het Rijn-
lands Lyceum Wassenaar uitbreiden: er is meer 
ruimte nodig voor de lessen en de pauzes. In goed 
overleg met de Gemeente Wassenaar en de Com-
missie van Welzijn en Cultureel Erfgoed is gekozen 
voor het aanbouwen van een schoolvleugel aan 
de noordzijde van het terrein. Architectenbureau 
Van Veen (Rotterdam) heeft de nieuwe aanbouw 
ontworpen. Landschapsarchitect Kuiper Com-
pagnons heeft vervolgens het ontwerp voor de 
inpassing in het terrein gemaakt. In dit ontwerp is 
er meer ruimte voor groen op het schoolplein. Er 
is veel aandacht besteed aan duurzaamheid. De 
nieuwe vleugel wordt volgens het BENG principe 
gebouwd (Bijna Energie Neutraal Bouwen). Door 
de plaatsing van de aanbouw komt de symmetrie 
op het schoolterrein terug. Het ontwerp sluit aan 
bij de bouwstijl van het oorspronkelijke gebouw 
(rijksmonument) van architect Kloos uit 1939.  Het 
bestaat uit twee bouwlagen. In het totaal komt er 
2100 m2 bij. De nieuwe vleugel biedt ruimte aan 
360 leerlingen. Het streven is om de nieuwe aan-
bouw in 2024 in gebruik te nemen.  We houden u 
op de hoogte.

Jan Leuiken

ACTUEEL  |  GEBOUWEN
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GROEP-ACHTERS
KENNISMAKING

ACTUEEL  |  WERVING

Alhoewel we het afgelopen jaar zeer tevreden wa-
ren met onze aanmeldingen, weten we ook hoe 
belangrijk het is om de aandacht van potentiële 
leerlingen en hun ouders te blijven trekken. 
Heel veel dank aan de leerlingen die mee wilden 
werken aan het beeldmateriaal bij de werving, zo-
als de brochure, posters en website. 

Zoals ieder jaar komen de basisscholen uit Wassenaar en Voor-

schoten weer langs voor kennismakingsbezoeken. Het brugklas-

team heeft lessen voor de groep-achters voorbereid, zodat zij 

een indruk krijgen van een schooldag op het Rijnlands. De eerste 

bezoeken hebben de week voor de herfstvakantie plaatsgevon-

den, na de herfstvakantie ontvangen we de overige scholen.

BRUGKLASSEN
Onze nieuwe leerlingen in de brugklas hebben hun plekje op het Rijnlands in-
middels gevonden. Dank hiervoor aan de mentoren en de peters en meters! 
Het brugklasfeest op 7 oktober was een gezellige afsluiting van de kennisma-
kingsperiode. Het Rijnlands was die avond door de peters en meters omge-
toverd in een gezellige saloon en de outfits pasten geheel bij het thema Wild 
West!

Ook voor de Open Dag zullen wij weer een beroep 
doen op de belangrijkste ambassadeurs voor onze 
school: de leerlingen!
Voor specifieke vragen of aanbevelingen met be-
trekking tot de werving kan contact worden opge-
nomen met de afdelingsleider van de brugklassen: 
Martin de Vries, e-mail 

GYMNASIUM  ///  ATHENEUM  ///  HAVO  ///  TWEETALIG ONDERWIJS  ///  MIDDLE YEARS PROGRAMME
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JUNIOR TTO GRADUATION
Op donderdag 22 september 2022 vond de Junior TTO Graduation plaats. Aan 
het einde van het vorige schooljaar maakten deze leerlingen hun Junior TTO 
Exams om te laten zien dat ze na drie jaar TTO in de onderbouw het B2-ni-
veau hebben behaald van de Engelse taal. Om te vieren dat ze deze examens 
allemaal hebben gehaald, ontvingen de leerlingen op 22 september hun Juni-
or TTO Certificate. Extra knap van deze groep, omdat ze veel van hun school-
tijd in Junior TTO in lockdown hebben gezeten in verband met de pandemie. 
Voor de docenten is het leuk om te zien dat zoveel leerlingen na het behalen 
van hun Junior TTO Certificate door zijn gegaan met TTO in de bovenbouw. 
Wij feliciteren onze leerlingen nogmaals met hun prestaties! 8 8 8 8 –8

CANADA DAY 
Maandag 10 oktober 2022 was het Canadian Thanksgiving, een goede re-
den om met Year 1 TTO en MYP 2 Canada Day te vieren! Tijdens Canada Day 
werkten de leerlingen samen in gemixte groepjes, zodat ze elkaar beter kon-
den leren kennen. Dit deden ze terwijl ze samen leuke activiteiten volgden, 
georganiseerd door de docenten. Zo werden er pannenkoeken gebakken en 
gegeten met Canadese maple syrup, speelden de leerlingen archery tag in PE 
en Jeopardy! met de docenten Engels. Het was een hele leuke dag waarop 
leerlingen meer hebben geleerd over Canada, veel Engels spraken en hopelijk 
nieuwe vrienden hebben gemaakt!

IB AND SENIOR TTO GRADUATION  
On 5 July 2022, we heard that 100% of the 2022 IB cohort passed 
their IB English A: Language and Literature Standard-Level and 
Higher-Level exams. We are very proud of this achievement, as this is 
a demanding addition to the vwo diploma programme. 2022 marked the 
22nd year in a row that our school had 100% of its IB students pass this chal-
lenging certificate course. This year’s cohort was particularly successful with 
3 pupils achieving the highest possible marks.
On Friday, 14 October, our graduated students returned to their alma mater 
for a festive ceremony to collect their Senior TTO Certificates and their IB 
Certificates. Congratulations to the 2022 IB Cohort! We wish you well in your 
future endeavors.

100
PROCENT



BIJEENKOMST
KLASSENOUDERS

ACTUEEL  |  KLASSENOUDERS

De eerste bijeenkomst met de kersverse klassen-
ouders vond plaats op 20 september. De klassen-
ouders maakten kennis met de schoolleiding, met 
de ouderraad en de ouderleden MR. Tijdens de al-
gemene bijeenkomst werd besproken wat de ver-
schillende rollen (MR / ouderraad / klassenouder) 
inhouden. Kort samengevat zijn de ouderraad en de 
klassenouders een klankbord voor de ouders en or-
ganiseren zij activiteiten zoals de thema-avond en 
in samenspraak met de mentor klassen-uitjes. Elk 

trimester is een overleg van de klassenouders en 
de afdelingsleider. De voorzitter MR legde uit dat de 
MR een meer formele functie heeft.
De eerstvolgende bijeenkomst van de klassenou-
ders en de afdelingsleiders zal zijn op dinsdag 1 
november.
Oproep vanuit de klassenouders en de ouderraad 
aan de ouders van het Rijnlands is om vooral input 
voor deze bijeenkomsten naar de klassenouders te 
sturen.
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Dank aan alle ouders die zich weer bereid hebben verklaard om 

klassenouder te zijn.

STICHTINGSDAG 19 SEPTEMBER 
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar is als zelfstandige school onderdeel van 
Stichting Rijnlands Lyceum. Onder deze stichting vallen meerdere scholen, zoals 
het Rijnlands Lyceum in Sassenheim, het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest, maar 
ook The International School of The Hague en de Europese School in Den Haag.
Op maandag 19 september was er een stichtingsbrede studiedag georgani-
seerd met als doel om van en met elkaar te leren. De dag werd geopend met een 
indrukwekkende presentatie van de fotograaf Jimmy Nelson met als onderwerp 
verbinding.
Verder waren er de hele dag verschillende trainingen waar alle medewerkers 
zich voor konden opgeven en die vaak ook verzorgd werden door collega’s van-
uit de stichting.
Vanuit onze vestiging werd er een training verzorgd over Das Deutsche Sprach-
diplom en werd er een masterclass Chinees gegeven.



ACTIVITEITEN 
VANUIT DE ZORG

ACTUEEL  |  ZORG

WE HEBBEN DE VOLGENDE DATA VASTGELEGD
• Donderdag 29 september 12.30-13.00  

Thema Pesten
• Donderdag 20 oktober 12.30 13.00  

Thema Lachgas en andere drugs  
(als het lukt i.s.m. de wijkagente) 

• Donderdag 10 november 12.30-13.00  
Thema Respect

• Vrijdag 9 december 12.30-13.00  
Paarse Vrijdag 

• Donderdag 15 december 12.30-13.00  
Vuurwerkpreventie  
(mogelijk i.s.m. brandweer en politie) 

 
Verder hebben we een online activiteit voor de ou-
ders door Indigo georganiseerd. Indigo Preventie 
richt zich op het voorkomen van problemen rond-
om gamen, sociale media, alcohol en drugs.
Op 24 oktober 19:30 tot 21:00 verzorgen twee 
preventiedeskundigen speciaal voor ouders van 
leerlingen in het VO een interactieve online avond.

PRAKTISCHE ZAKEN
• Alleen laten weten als je bij de online avond aan-

wezig bent, via de mail naar Preventiedeskundi-
ge Lola van den Berg: e-mail

• De online avond wordt bekostigd door Gemeen-
te Den Haag en is voor ouders en school koste-
loos

VOORLICHTING OVER VERSLAVINGEN 
In week 4 van het nieuwe jaar zal Stichting Chris 
Voorkom op het Rijnlands aanwezig zijn.
Deze stichting is een organisatie die geheel ge-
richt is op het voorkomen van verslavingen. Zij 
tracht haar doel te bereiken door het geven van 
preventieve voorlichting over bijvoorbeeld drugs 
en alcohol. Een preventieteam van de stichting be-
staat uit een preventiemedewerker en een erva-
ringsdeskundige. Hiermee brengt het team tijdens 
de voorlichting de juiste balans tussen theorie en 
praktijk van verslavingen. 
In de 2e klassen zal in een 3-tal lessen (23 t/m 26 
januari 2023) het thema alcohol worden bespro-
ken.
 
Jan van Benten
Zorg coördinator RLW 
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Tussen nu en de Kerst worden door Jongerenwerk / Gro-up 

diverse activiteiten georganiseerd in de grote pauzes gelinkt aan 

een thema.

SAVE THE DATE: AFSCHEID JAN LEUIKEN 12 DECEMBER 
Zoals onze rector Jan Leuiken eerder in deze Logmail aankondigde, zal hij het Rijnlands gaan verlaten. Als 
school willen we dit vertrek natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan en we zullen dan ook een mooi 
afscheid voor hem organiseren. 
Voor de ouders zal er in de avond van 12 december een afscheidsmoment georganiseerd worden. Wilt u 
deze datum alvast noteren? De officiële uitnodiging met programma zal volgen kort na de herfstvakantie.

mailto:Lola.vandenberg%40indigohaaglanden.nl?subject=
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ACTUEEL  |  REIZEN HAVO/VWO

REIZEN BERLIJN HAVO 5
De afgelopen weken zijn veel klassen in de bovenbouw op reis ge-

weest. Voor de examenklassen en voor 5 VWO werden hiermee 

de werkweken van de vierde klassen ingehaald. Bestemmingen 

waren: Lille, Normandië, Rome, Keulen en Berlijn. 

Deze week konden de huidige vierde klassen volgens het reguliere 

schema op reis!  Om een indruk te krijgen van hoe zo’n week eruit-

ziet, lees vooral het reisverslag van de HAVO 5-reis naar Berlijn!

REISWEEK BERLIJN – 5 HAVO  
MAANDAG 5 T/M VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2022
Maandagochtend om stipt 06.00 uur vertrokken 
we uit Wassenaar. Bij de grens werd gewisseld van 
chauffeur zodat we de reis naar Berlijn zonder veel 
onderbrekingen konden voortzetten. Rond 12.30 
uur kwamen we bij Mariënborn: de oude grens-
overgang tussen West- en Oost-Duitsland waar 
je ten tijde van de Koude Oorlog rustig 2 tot 3 uur 
moest wachten voordat je door kon reizen. Geluk-
kig hoefden wij dat niet en konden we genieten van 
een ruime lunchpauze.
Na een voorspoedige reis arriveerden we tegen 
vier uur bij het Amstel House: ons verblijf voor deze 
week. Na het indelen van de kamers en een voed-
zame avondmaaltijd zijn we onder professionele 
begeleiding van de jarige mevrouw Nieuwmans 
aan de avondwandeling door het centrum van 
Berlijn begonnen. Een klein stukje langs de Speer 
waar moderne en oude architectuur elkaar in har-
monie afwisselen, liepen we langs de Reichstag 
en het Holocaust monument, dat best spannend 
was in het halfdonker, door naar de Brandenburger 
Tor. Vandaar via Unter den Linden ging het richting 
de Berliner Dom die we helaas niet konden zien. 
Vanwege de energiecrisis heeft de Duitse regering 
besloten dat per 1 september de straatverlichting 
niet meer volop brandt. Met de U-Bahn en de bus 
zijn we terug gegaan naar het hostel. Het was een 
eerste topdag! 
Na een heerlijk rustige nacht waarin iedereen ge-
slapen heeft als een Doornroosje gingen we dins-
dag na het ontbijt met de bus richting Bernauer-
strasse waar we het monument van de Berlijnse 
muur en de Versöhnungskirche hebben bekeken.  

Met de leerlingen hebben we het gehad over wat 
er allemaal gebeurd is door het plaatsen van de 
muur. Vlakbij was de Nordbahnhof dat fungeerde 
als een soort ‘spookstation’ ten tijde van de Koude 
Oorlog. 
Na de lunch zijn we naar het Olympisch Stadion ge-
gaan: een indrukwekkend gebouw dat nog steeds 
gebruikt wordt door Hertha BSC. Een aantal is in 
de voetsporen van Lewandosky en Arjan Robben 
getreden. Vervolgens zijn we naar Alexanderplatz 
gereden waar iedereen van een vrij uurtje kon ge-
nieten. De dag werd super gezellig afgesloten met 
bowlen. 
Woensdag was een indrukwekkende dag. De och-
tend startten we met een bezoek aan concentra-
tiekamp Sachsenhausen. We hebben bijna twee 
uur rondgelopen, dingen bekeken en naar de ver-
halen geluisterd die mevrouw Nieuwmans vertel-
de. Geen alledaags bezoek: we waren er allemaal 
stil van.
Na een picknicklunch onderweg stond een bezoek 
aan Schloss Sans Souci van Friedrich II (ca. 1850) 
op het programma.  Na een wandeling door de tui-
nen hadden we in Potsdam vrije tijd om te winke-
len of een ijsje te eten. We sloten de avond af met 
een gezamenlijk diner in restaurant Mirabelle in 
Babelsberg. Bij terugkomst in het hostel genoten 
we van het pianospel van Lars en Nikki. 
Donderdagochtend stond een bezoek aan het 
Stasimuseum gepland dat gehuisvest is in een van 
de voormalige gebouwen van de MFS (Ministeri-
um Für Staatssicherheit). Het was bijzonder om te 
zien in welke extreme mate de Stasi te werk ging 
om de DDR te beschermen en te voorkomen dat de 
bevolking zou vluchten naar het Westen. Ze kon-
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den in een half uurtje een appartement volledig 
uitpluizen terwijl de bewoner even een boodschap 
aan het doen was of onder het mom van controle, 
van bijvoorbeeld een brandmelding. Je moest altijd 
op je hoede zijn omdat zelfs je eigen familieleden 
in dienst konden zijn van de Stasi en niet schroom-
den om je aan te geven. Hier stond dan een be-
loning tegenover, bijvoorbeeld een koelkast of een 
stofzuiger. 
Na een rit langs de Eastside Gallery, waar we de 
met graffiti bekladde delen van de Muur zagen, 
kwamen we aan bij de Topografie des Terrors. Hier 
was het Nazi hoofdkwartier gevestigd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig is er een zeer 
indrukwekkende fototentoonstelling van de op-
komst en ondergang van het Nationaal Socialisme 
te vinden. 

We sloten de ochtend af met het fotomoment 
bij Checkpoint Charlie in de stromende regen. Na 
een paar uurtjes lunchen en shoppen, sloten we 
de middag af met een diner in een Sixties Diner. 
Met onze buiken vol met hamburgers wandelden 
we naar het Friedrichstadt Palast. Hier hebben 
we genoten van de fantastische en wervelende 
show Arise. Meneer van der Werf heeft allerlei 
nieuwe ideeën opgedaan voor de invulling van de 
gymles. Terug in het hostel hebben we alvast de 
kamers opgeruimd en de koffers ingepakt zodat 
we vrijdagochtend op tijd aan de terugreis konden 
beginnen.

Gute Nacht Freunden, es wird Zeit für mich zu gehen
Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette
Und ein letztes Glas im Stehen.
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