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Verdachte van brandstichtingen dreigde ook met de dood
Even
vragen
aan
Iris Brik (52)
–Echtscheidingsdeskundige

‘Bij een scheiding
mist men vaak de
financiële kennis’
Een op de drie bruiden zet
ook haar krabbel onder de
scheidingspapieren. Vandaag,
op de dag van de scheiding,
wordt aandacht gevraagd
voor het respectvol uit elkaar
gaan. ,,Blijf praten’’, zegt de
Rotterdamse Iris Brik, die het
‘scheidingsstappenplan’ Advocaat van de Duivel schreef.
Wat is het grootste misverstand bij een scheiding?

Brik: ,,Dat je naar de advocaat
moet. En vaak ontbreekt financiële kennis. Inzicht in de financiën en gevolgen op de langere termijn voorkomt vaak een
vechtscheiding. Echtparen met
kinderen weten vaak wel hoe ze
dat met hen moeten regelen,
maar de financiële mogelijkheden kennen ze nauwelijks.’’

‘Jullie gaan eraan als jij
die rooie hoer niet loslaat’
Spijkenisser Evert R. (48), verdacht van een serie brandstichtingen in Hellevoetsluis, heeft
zijn ex en een vriend van haar
ook meermaals met de dood bedreigd. Dat deed hij per sms.
Jitske-Sophie Venema
Eric Oosterom
Hellevoetsluis

R. leek het niet te kunnen verkroppen dat de Hellevoetse vrouw ná
hun relatie van amper een jaar regelmatig ging stappen met Lino
Lampers. Hij is een zoon van het
Hellevoetse echtpaar dat op 20 mei
omkwam bij een verwoestende
woningbrand in de Gruttostraat.
Tussen april en mei werden Lino
en de Hellevoetse ex gestalkt. De

twee kregen middenin de nacht telefoontjes en ontvingen dreigende
sms’jes.
Vanaf een anoniem nummer ‘beloofde’ R. aan Lino dat hij ‘eraan’
zou gaan als hij ‘die rode hoer niet
loslaat’. De ex zei hij ‘kapot’ te willen maken. ,,Net zoals je mij pijn
doet, hoe kan je met mijn gevoelens
spelen?’’

Drie branden
De dreigementen zijn onderdeel
van een omvangrijke aanklacht tegen R., die sinds 1 juni vastzit en
woensdag voor de rechter moet komen. De aanklacht tegen hem rept
verder over drievoudige brandstichting: tweemaal bij Lino, één
keer bij diens zus Margaret. Voor
het in gevaar brengen van hun le-

vens kan R. maximaal 15 jaar in de
cel belanden.
Twee uit de Hellevoetse reeks
nachtelijke branden blijven buiten
beschouwing. R. wordt vooralsnog
niet verdacht van brandstichting bij
zijn ex, van wie de voordeur vlam
vatte.
Ook heeft OM nog steeds onvoldoende bewijs in handen om R. te
koppelen aan het inferno waarbij

het echtpaar Lampers omkwam. De
openbaar aanklager kan zelfs niet
aantonen dat het vuur was aangestoken. De verwoestende brand
(foto) wiste de sporen uit.
In de buurt van de aangestoken
voordeuren van Lino en Margaret
zijn wél sporen van brandstichting
aangetroffen. Zo vond de politie
resten van een brandversneller. Later werd in het onderzoek rondom
R. een fles bio-ethanol, een brandbare vloeistof, gevonden.
Sinds R. is aangehouden, zijn er
geen brandstichtingen meer geweest in de kring rondom de familie Lampers.
De zaak wordt woensdag niet inhoudelijk behandeld. Waarschijnlijk heeft het OM meer tijd nodig
voor het onderzoek.

SUPERMODEL OP BLIKSEMBEZOEK

Zijn financiën de belangrijkste reden om te scheiden?

,,Ik heb ruim 100 scheidingen
begeleid en geld is altijd een
heikel onderwerp. Mijn advies?
Blijf praten. Ook tijdens je relatie. Stel je de vraag wat er gebeurt als je uit elkaar gaat. Want
wanneer het zo ver is, valt er
helemaal niet over te praten.’’
Is uw boek alleen voor vrouwen die nagelbijtend op de
bank naar hun man zitten te
staren en twijfelen om het
hoge woord
er uit te
gooien?

De scène
van mijn
ouders
kan ik
zo voor
de geest
halen

,,Ik heb ook reacties gehad
van mensen
die in een
prima relatie
zitten en die
zeggen veel op
te steken van
de tips in het
boek. Het is
voor beiden.’’

Hoe word je
een scheidingsexpert?

,,Opleiding en 15 jaar praktijkervaring. En door de scheiding
van mijn ouders. Dat ging ook
niet vlekkeloos. Ik was 4 en kan
de scène nog zo voor de geest
halen: mijn moeder gooide de
deur dicht met de hand van
mijn vader er tussen. Het bloed
zat op de muur...’’
Bent u gelukkig getrouwd?

,,Nee. Maar ik woon al wel
25 jaar prettig samen.’’
Voor u is het dus appeltjeeitje om van uw man af te
komen als u hem zat bent...

,,We hebben een samenlevingscontract, dus alles is goed geregeld mocht het onverhoopt mis
gaan. Ik ben, zeg maar, getrouwd zonder jurk.’’

■ Het van oorsprong Nederlandse supermodel Lara Stone (32, groen topje) heeft
gistermiddag een ultrakort bezoek gebracht aan station Rotterdam CS. De internationale beauty paradeerde er samen
met Elisa Hupkes (links) onder het oog van

verbaasde reizigers door de hal ter promotie van een tentoonstellling in de Kunsthal.
Daarin staat het werk van modefotograaf
Peter Lindbergh (midden) centraal.
In de stationshal gaven dansers van het
Rotterdamse Scapinoballet hun komst wat

kleur. Wie Stone gemist heeft kan het supermodel nog altijd bewonderen. Binnenkort hangt haar afbeelding in reusachtig
formaat op de zijkant van Delftse Poort,
naast het station.
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