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L’DAM-VOORBURG

Buspassagiers
meena slopenabri
De politie heeft afgelopen week-
end een bus staande gehouden
omdat agenten vermoedden dat
een van de passagiers de ruit
van een abri had gesloopt. Za-
terdag rond 00.25 uur kregen
agenten de melding dat een
groep jongens een ruit van het
bushokje aan de Voorburgseweg
in Leidschendam had vernield.
De jongeren zouden daarna in
een bus van Veolia richting Den
Haag zijn gestapt. Bij station
Voorburg werd de bus staande
gehouden. Alle inzittenden wer-
den overgebracht naar het bu-
reau. Na enige uren bekende
een 22-jarige Wassenaarder dat
hij de vernieling had gepleegd.
Hij kreeg een boete van 450
euro en moet de schade aan de
vernielde abri betalen.

LEIDSCHENDAM

Vernielingenaan
auto’s eneen ruit
Vandalen hebben dit weekend
in de Venestraat in Leidschen-
dam een spoor van vernielingen
achtergelaten. De spiegels van
vier auto’s werden tussen zater-
dag 23.30 uur en zondag 09.45
uur eraf getrapt. Van een andere
auto werd een portier, dat niet
op slot zat, dubbel gevouwen.
Op het Sluisplein werd van een
restaurant een etalageruit inge-
gooid. De politie heeft nog geen
idee wie hiervoor verantwoorde-
lijk is en is op zoek naar getui-
gen.

Voor Wassenaarders speelt het ver-
haal van Martje van der Brug (54)
zich in een bekende omgeving af.
Een rijk dorp waar tieners van
Quote-500-ouders op snelle scooters
voorbij sjezen. De tomeloze ambitie
van ouders om hun ‘hoogbegaafde’
kinderen net zo succesvol als hen-
zelf te laten worden, pakt echter niet
altijd goed uit.
,,Ik wilde het kakkermilieu leuk

neerzetten, maar ook laten zien hoe
ouders kunnen doorschieten,” ver-
telt de reclameschrijfster, die sinds
een paar jaar in Voorschoten woont.
Ze heeft de interesse gewekt van
zowel buitenstaanders als mensen
uit ‘het milieu’. Het boek kwam half
oktober uit, maar een tweede druk
is al in de maak.
Het verhaal is fictief, maar de in-

spiratie haalde ze uit elf jaar erva-
ring in een soort adviescomissie van
het Wassenaarse Rijnlands Lyceum.
Ze zag hoe ver mensen kunnen gaan
om hun kind te laten slagen. ,,Een
jongen die ik ken veranderde onder
druk van zijn ouders van een leuk

mannetje in een diep ongelukkig
kind. Ondanks bijles en huiswerkbe-
geleiding bleef hij toch zitten op het
vwo: hij was nu eenmaal geen stu-
diebol.”
Ouders hebben een andere relatie

met de school van hun kinderen
dan vroeger, constateert Van der
Brug. ,,Ze zien de school als een za-
kenproject waarvoor ze vechten. Als
je vroeger een onvoldoende haalde,
had je volgens je ouders niet zitten
opletten. Tegenwoordig krijgen de
docenten de schuld. Ook als de rest
van de klas wel een voldoende haalt.

Ouders bellen docenten om het
minste of geringste op. Ze eisen dat
ze meteen worden bediend.”

Advocaat
Het baart haar zorgen dat scholen
hun handen vol hebben aan deze
ouders. ,,Scholen proberen de leer-
lingen zo goedmogelijk op te leiden.
Maar ze moeten vreselijk oppassen
om geen foutjes te maken, want dan
sturen die ouders hun advocaat.”
Van der Brug wil met haar roman

ouders aan het denken zetten. ,,Het
gaat er om dat je een kind helpt zijn

talenten te ontwikkelen. Ik ben zelf
mislukt op de universiteit omdat het
echt niets voor mij was. Ik heb een
paar jaar met mijn ziel onder mijn
arm gelopen voordat ik tekstschrij-
ver werd,” vertelt ze.
„Daarom zeiden wij tegen onze

kinderen: we gaan eerst kijken waar
je goed in bent en pas als je echt
niets kunt, ga je studeren. Een kind
dat zijn passie ontdekt, heeft veel
meer kans om later gelukkig en suc-
cesvol te worden. Ook zonder vwo-
diploma. Maar mijn kinderen zijn
toch alledrie gaan studeren.”

Voorschotense schrijft boek over school in villadorp

‘Docentkrijgtnudeschuld’
VOORSCHOTEN |Een villadorp waar over-
ambitieuze ouders veel te hoge eisen
stellen aan hun kinderen: het boek Havo
is geen optie vormt een interessant
kijkje achter de schermen van de elite.
Na twee weken was het al toe aan de
tweede druk.
HILDE STRAATHOF

R Martje van
der Brug geeft
in haar boek
een herken-
bare schets
van het ‘kak-
kermilieu’ in
Wassenaar.
FOTO NICO SCHOU-
TEN


