
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Port of Spain - Het

Caribisch gebied dient zich
voor te bereiden op een moge-

lijk zware aardbeving. Dat stelt
seismoloog Joan Latchman van
het Seismic Research Centre
van de University of the West
Indies in Trinidad & Tobago.

Trinidad & Tobago werd af-
gelopen zondagnacht getroffen
door een aardbeving met een
kracht van 5.1 op de Schaal van
Richter. 

De beving vond plaats rond
21.00 uur op een diepte van 59
km, 15 mijl noordwestelijk van
hoofdstad Port of Spain en 70
mijl west-zuidwestelijk van
Scarborough in Tobago en
werd ook gevoeld in Guira en
Caupano in Venezuela. Er was
geen sprake van schade of ver-
wondingen.

Hoewel de regio de afge-
lopen honderd jaar geen zware
aardbeving heeft gekend, voor-
spelt Latchman dat het Caribi-
sche gebied op elk moment ge-
troffen zou kunnen worden
door een beving met een mag-
nitude van 8.0. 

Zij deed haar uitspraken tij-
dens een radioprogramma in
Port of Spain, zo meldt caribbe-
annewsnow.

,,De grootste beving dicht bij
Trinidad vond plaats in 1756,
dat is meer dan tweehonderd
jaar geleden. 

De laatste grote in het ooste-
lijk Caribische gebied was in
1843, meer dan honderd jaar
geleden. De regio staat bloot
aan een zware aardbeving”, al-
dus Latchman in het program-
ma. ,,Als regio en als land moe-
ten we hierop voorbereid zijn.
We moeten het serieus ne-
men.”

Op 12 januari van dit jaar trof
een aardbeving met kracht 7.0
Haïti waarbij naar schatting
300.000 mensen om het leven
kwamen en meer dan een mil-
joen mensen dakloos raakte.

De afdeling Seismologie van
de Meteorologische Dienst Cu-
raçao was gisteren niet bereik-
baar voor een reactie.
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Curaçao

Moord op
Monotya in
Nieuwsuur
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op Curaçao werd een pastoor dood aange-
troffen. Twee mannen werden veroordeeld voor roof-
moord. Maar was dat wel de doodsoorzaak? Zo wordt het
nieuwsitem over de moord op pastoor Montoya, in het
Nederlandse tv-programma Nieuwsuur aangekondigd. 

Het programma werd giste-
ren uitgezonden. De aankondi-
ging van het item op de website
luidt: ,,Op 22 augustus 2006
wordt in de parochie van Bo-
nam, Curaçao, het lichaam van
pastoor Montoya aangetroffen.
Hij is door geweld om het leven
gekomen. 

Er worden lijmsporen aange-
troffen van de tape waarmee hij
werd gekneveld. De kleine ka-
tholieke gemeenschap is ge-
schokt. Twee mannen worden
aangehouden. Zij bekennen dat
ze de pastoor hebben beroofd en
worden veroordeeld voor roof-
moord. 

Maar later, als de zaak door
advocaat Jacq Taekema in cassa-
tie wordt gebracht bij de Hoge
Raad, ontstaan twijfels. 

De Hoge Raad vernietigt het
vonnis. De zaak moet opnieuw
worden onderzocht; mogelijk
gaat het niet om roofmoord,
maar om een andere, opmerke-
lijkere gebeurtenis. De Hoge
Raad schrijft in haar arrest over
het andere scenario: ‘Volgens
dat scenario zou - heel kort ge-
zegd - sprake zijn geweest van
fataal afgelopen wurgseks, waar-
in de priester en de beide ver-
dachten vrijwillig participeer-
den. De verdachte zou uit
schaamte voor de werkelijke toe-
dracht aanvankelijk hebben
voorgewend dat het om een roof-
overval ging’. 

Wurgseks dus. De huishoud-
ster van de pastoor verklaart la-
ter bovendien dat de pastoor een
uitgebreid maal voor ze liet ko-
ken. Er zijn meer aanwijzingen
die het wurgseksscenario aanne-
melijk maken. Zo staat in het
autopsierapport dat de verdach-
ten hebben geprobeerd om de
pastoor te reanimeren. En op de
laptop van de pastoor worden
homo-erotische foto’s en websi-
tes gevonden.

Vermoedelijk durven de man-
nen niet toe te geven wat er wer-
kelijk is gebeurd in de pastorie.
De katholieke gemeenschap op
Curaçao is klein en hecht en het
taboe op homoseksualiteit is
groot. Ze zouden zich niet meer
durven vertonen als de waarheid
naar buiten komt. Vandaar dat
de daders in hun bekentenis
spreken over roofmoord. Vol-

gens de advocaat van één van de
verdachten zou zijn leven zelfs
gevaar lopen als het wurgseks-
scenario waar blijkt te zijn.

Nieuwsuur reist af naar Cura-
çao en spreekt met de betrokke-
nen. 

Keuze: De bak in of choqueren?

Advertentie

Mogelijk zware aardbeving in regio

FOL neemt afscheid van 2010

In de sede van partij Frente Obrero (FOL) werd gisteren op feestelijke wijze afscheid genomen van het
jaar 2010. Vanaf 19.00 uur trad de Aguinaldo-groep Los Carinitos en de Tambú-groep Aya I su Grupo
op. Politieke partij FOL kon gisteren rekenen op de aanwezigheid van verschillende partijgenoten en
aanhangers.                                                                                                                  FOTO JEU OLIMPIO

Op pagina 14


