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Last van goede voornemens? 
Vervolg voorpagina

Of de goede voornemens 
(stoppen met roken) aan 
het begin van het jaar 
zijn weerslag heeft op 
de aanvragen kunnen ze 
nog niet zeggen. Dit jaar 
zijn ze pas begonnen met 
het maken van het eerste 
rookhok. 

De interesse is minder in 
de zomermaanden, omdat 
het klimaat dan beter is en 
er minder behoefte is aan 
beschutting. “Van bedrijven 
kunnen wij ons voorstellen 
dat men als laatste aan een 
rookhok geld uitgeeft. Nu al-
les aantrekt zal er ook weer 

meer geld beschikbaar ko-
men voor ons soort produc-
ten”, aldus André die samen 
met zijn pa zich volgend 
jaar meer richt op de ver-

koop van hun rookhokken. 
Ze denken er ook aan om 
de overkappingen meer te 
kunnen verkopen, ook een 
mooie markt.

KORT NIEUWS

Vespa gejat
BERGSCHENHOEK - Ga 
je met de scooter van 
woonplaats Bleiswijk 
naar Bergschenhoek 
om een leuke avond te 
hebben, wordt je bruine 
Vespa Touring LX op 
brutale wijze ontvreemd. 
Het overkwam Mandy 
Dierckx vorige week 
donderdagavond. Terwijl 
ze samen met vrienden 
en vriendinnen een leuke 
avond had aan de Jacob 
Marislaan in Bergschen-
hoek jatte een jonge man 
buitenshuis haar scooter 
met kenteken F-865-DL. 
Dierckx deed aangifte 
van diefstal bij de politie 
en overhandigde camera-
beelden van het huis. 

‘De vervloekte erfenis’ ontstond in Bergse Bos
Ze zweeft nog tussen 
genres. Maar met 
haar tweede boek, De 
vervloekte erfenis, Het 
tussendoor kruipt de 
26-jarige schrijfster en 
studente Parisa Milani 
meer naar genre Fantasy, 
geschreven voor jong 
volwassenen toe. De 
3B-Krant sprak met haar 
in Bergschenhoek waar 
de geboren Iraanse sinds 
haar 11e jaar woont. 

Door Gerrit van Loon

LANSINGERLAND - Parisa Mi-
lani, geboren in Teheran, 
verhuisde op zevenjarige 
leeftijd naar Nederland. Be-
vangen door woorden. En al 
vroeg wetend dat ze schrij-
ven leuk vindt. Op haar 
vijftiende jaar verscheen 
in kleine oplage, maar o 
zo dapper, haar roman Het 
Licht. Daarin schrijft ze over 
Koning Hendrik en zijn zes 
vrouwen. Vooral zijn twee-
de sterke vrouw intrigeerde 
haar als schrijfster. “Ik ben 
altijd op zoek naar de sterke 
vrouw in verhalen.” In te-
genstelling tot haar tweede 
boek, waren gedeeltes uit 
Het Licht gegrepen uit de 
werkelijkheid. “Destijds 
was ik als puber bezig met 
de gebruikelijke struggels. 
Wie ben ik? Waar kom ik 

vandaan? Wat wil ik?”

Erasmus
Op die vragen krijgt ze lang-
zamerhand antwoord. Ze 
is een jonge vrouw in de 
kracht van haar leven. Stu-
deerde aan de Erasmusuni-
versiteit in Rotterdam (in 
de universiteitsbibliotheek 

schreef ze aan dit boek) en 
gaat binnenkort Crimino-
logie volgen in Maastricht. 
Haar baan bij Eneco laat ze 
achter zich. “Met mijn boek 
wil ik een verhaal vertel-
len. Mijn stem als schrijver 
vinden. De vervloekte erfe-
nis- waarin tienermeisje 
Liberty na het verongeluk-

ken van haar vader in de 
onderwereld belandt en een 
uitgesproken vloek van een 
graaf over een bende moet 
verbreken- is niet autobio-
grafisch. Je mag het ook geen 
literatuur noemen, zo zwaar 
is het niet.”   

Eigen wereldje

Samen met haar uitgeverij 
De Graveinse Abeel werkte 
ze twee jaar aan dit boek, 
dat via Bol.com en Bruna.
nl of haar eigen website al-
leen digitaal te bestellen is. 
“Bergschenhoek is een leuk 
dorp. Ik vond er de rust om 
te schrijven. Tijdens wan-
delingen in het Bergse Bos 

nam ik mijn notitieblokje 
mee om steekwoorden op te 
schrijven bij mogelijke in-
vallen. 

Obsessief
Maar de inspiratie voor 
mijn boeken pak ik niet uit 
de werkelijkheid. Die zit in 
mijn hoofd en komt daar 
na een tijdje boven drijven. 
Je moet volwassen zijn om 
een verhaal eruit te krijgen. 
Is dat zo ver, dan schrijf ik 
obsessief door. Slaap dan 
slechts zo’n drie uur per 
nacht. De wereld om me 
heen vervaagt. Alles om me 
heen gebeurt niet. Ik bezit 
dan een eigen wereldje.”

Erkend auteur worden
Een schrijver wil in de eer-
ste plaats goed gelezen wor-
den, pas dan komt de be-
hoefte aan beloning. Zo ook 
Parisa Milani: “Mijn doel 
is om een erkende auteur te 
worden. Met een prettige ei-
gen schrijfstijl. Wanneer ik 
op den duur met schrijven 
mijn geld kan verdienen, 
ben ik blij. 

Harry Potter
Mijn boeken vergelijken met 
Harry Potter of Lord of The 
Rings is grootspraak, maar 
die boeken zijn helemaal 
mijn ding. The Da Vinci 
Code ook. Een dergelijk suc-
ces met boeken en als be-
loning de verfilming, daar 
kan ik alleen maar naar toe 
willen streven.”

Tweede boek van Parisa Milani is uit.  Foto: Ronald Stam
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