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Vandaag de dag telt scholengemeen-
schap Thorbecke Voortgezet Onder-
wijs in Rotterdam 2000 leerlingen
(vmbo, mavo, havo en vwo), van wie
een groot deel zich ook met (top-)
sport en cultuur bezighoudt. Op de
vier vestigingen in Rotterdam Prins
Alexander en Nieuwerkerk aan den
IJssel werken 200 docenten.
Hoe anders was dat 150 jaar gele-

den, toen de school begon als de eer-
ste gemeentelijke hbs van de stad.
,,Alleen het Erasmiaans is ouder,’’
zegt Henk Visscher, docent geschie-
denis op het Thorbecke, die als his-
toricus het rijke verleden van de in-
stelling en haar voorgangers in
beeld gaat brengen. ,,Het was een
deftige school, voor de elite.’’
Na een aantal omzwervingen

door de stad belandde de scholenge-
meenschap in Prins Alexander in
Rotterdam-oost, waar het ook als de
Pap (Prins Alexanderpolder) bekend
werd.

Vizier
In de jaren ’90 van de vorige eeuw
richtte de school het vizier op top-
sport. Wie aan sport deed, kon te-
recht bij Thorbecke, vernoemd naar
de oud-minister. Daar werd tijd vrij-

gemaakt voor wedstrijden en trai-
ningen. Talloze bekende en minder
bekende sporters volgden hun oplei-
ding in Prins Alexander.
Bij het laatste WK voetbal bleek

een grote afvaardiging van de
Oranje-selectie afkomstig van het
Thorbecke, zoals Robin van Persie,
Georginio Wijnaldum en Stefan de
Vrij. Bekend zijn ook oud-zwemster
Inge de Bruijn, turner Yuri van Gel-
der en honkballer Dwayne Kemp.

Tien jaar geleden kwam daar dans
bij en groeiden Timor Steffens en
Danny Boom na hun tijd op het
Thorbecke uit tot internationale
sterren.

Nobelprijswinnaar
Docent Visscher, die werkt aan een
jubileummagazine, ontdekte dat
ook onder anderen Nobelprijswin-
naar Henry van 't Hoff, toneelschrij-
ver Herman Heijermans en stripte-

kenaar Marten Toonder op de
school hebben gezeten.
Zaterdag 13 juni wordt het 150-

jarig jubileum gevierd met een
reünie op het ss Rotterdam. Daar
worden enkele honderden leerlin-
gen verwacht. ,,We hebben 150 aan-
meldingen, op onze facebookpagina
zijn er 2000 vrienden. Dus gaan we
ervan uit dat het er meer zullen
worden,’’ zegt Marieke van der Ho-
ning van Thorbecke.

Vanelitenaartopsport
ROTTERDAM |Onderwijsin-
stelling Thorbecke viert
haar 150-jarig bestaan
met een reünie op het ss
Rotterdam en een jubile-
ummagazine. In ander-
halve eeuw ging de focus
van een hbs voor de elite
naar topsport en dans.
GERT ONNINK

Z Docent Henk Visscher, met portret van Thorbecke, werkt aan de historie van de school. FOTO JAN DE GROEN

Thorbecke begon 150 jaar geleden als gemeente-hbs
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Problemen
ondergrondse
containers
durenvoort
ANTTI LIUKKU
De problemen met het legen van
de ondergrondse vuilcontainers
blijven voortduren, met name in
Rotterdam-
West. Als reden
geeft de Roteb
aan dat er ‘on-
verwachts’ en-
kele vuilniswa-
gens kapot gin-
gen en er een
‘planningsfout’
is gemaakt in
Delfshaven.
,,De routefout is hersteld en de
auto’s zijn inmiddels hersteld,’’
laat een woordvoerder weten.
Met name na de jaarwisseling

regende het klachten van burgers
over overvolle containers en vuil-
niszakken die hoog opgestapeld
naast de afvalbakken laggen.
Toen was het excuus dat het
Roteb-personeel – vooral ’s
nachts – moest rijden op de
strooiwagens. Die hadden dan
overdag geen tijd om het vuil op
te halen.
Met de recente vrieskou is er

weer minder mankracht over om
het vuil op te halen, laat de
woordvoerder weten. ,,Dan kan
het zijn dat de ondergrondse con-
tainers later geleegd worden dan
normaal. Er wordt hard gewerkt
om het vuil op te halen.’’
Verder roept de gemeente-

woordvoerder op om smerige si-
tuaties snel te melden. ,,Na een
melding wordt het vuil zo snel
mogelijk opgehaald.’’

Prostitueeskrijgeneen
cadeautjevandekerk
GERRIT VAN LOON
ROTTERDAM | De Kerk in Nesse-
lande gaat volgende week za-
terdag op Valentijnsdag bodylo-
tion uitdelen aan raamprostitu-
ees in Den Haag.
De Nesselandse kerk heeft niet
toevallig gekozen voor de interna-
tionale dag van de liefde. Juist op
Valentijnsdag wil de kerk de vrou-
wen in woord en daad bijstaan. In
samenwerking met Stichting De
Haven krijgen de vrouwen bodylo-
tion, vergezeld van een pakkende
boodschap.
Vorig jaar legde een kerk uit Den

Haag op Valentijnsdag de prostitu-
ees ook al eens in de watten. Toen
bestond het cadeautje uit een
flesje parfum met een boodschap
over Gods liefde.

Dit jaar brengt de kerk aan de
Cesar Domelastraat ‘verlichting op
donkere plekken’.
Eind januari vertelden twee vrij-

willigers van Stichting de Haven,
die sinds 1996 bestaat, aan kerkbe-
stuurders in Nesselande een aantal
mooie verhalen over de vrouwen
achter de ramen in de Geleen-
straat en Doubletstraat. Stichting
de Haven biedt pastorale maat-
schappelijke hulp aan (ex-)prosti-
tuees.

Jesaja
De Kerk in Nesselande voert als
reden voor dit uitdeelproject aan
prostituees bijbeltekst Jesaja 58
aan. Daarin staat onder meer dat
wanneer de verdrukten worden
bevrijd, de ziel verzadigd wordt.

‘MeertoeristenuitRotterdam’
ROTTERDAM | De gemeente Krim-
penerwaard wil meer toeristen
uit Rotterdam verleiden naar het
poldergebied te komen. Het
enorme potentieel aan toeristen
uit die stad is voor de gemeente
aanleiding om deel te nemen aan
het project ‘Regio en Stad’ van het
ministerie van Binnenlandse
Zaken.
Wethouder Dilia Blok meent dat

er ‘eenmarkt te ontdekken is’. ,,Het
platteland heeft veel te bieden

voor de recreanten uit Rotterdam.
Dit gebied heeft diverse mogelijk-
heden voor watersporters, wande-
laars en fietsers in combinatie met
arrangementen. Een grotere toe-
loop zal effect hebben op recreatief
aanbod en is goed voor de lokale
economie.”
Blok ziet meer in het aantrekken

van Rotterdammers dan in impul-
sen vanuit Gouda. ,,Qua inwoner-
tal zijn deze steden niet te vergelij-
ken,’’ aldus de wethouder.

Z Overvolle
vuilcontainers.


