
Robinson zou op 20 maart
2014 samen met anderen het
slachtoffer Powell meerdere ma-
len met een mes in de borst heb-
ben gestoken waardoor het
slachtoffer is komen te overlij-
den. Tijdens autopsie aan het li-
chaam worden drie verwondin-
gen geconstateerd; een scherpe
wond in de borst links van 3 cen-
timeter, een scherpe wond in de
linkeroksel van 1,8 centimeter,
te sonderen met een diepte van 5
centimeter, en een wond aan de
rugzijde met een diepte van 10
centimeter. 

De steekwond in de borst
heeft een snede aan de achterzij-
de van het hart in de achterwand

van de linkerkamer veroorzaakt.
Inwendige verbloeding heeft tot
de dood geleid.

,,Het gerecht leidt uit de ver-
wondingen van het slachtoffer af
dat de verdachte meermalen
met het mes in het bovenli-
chaam van het slachtoffer heeft
gestoken. Gelet op de lengte en
diepte van de verwondingen
moet daarbij kracht zijn uitgeoe-
fend. Door met kracht in een ok-
sel, rug en/of borst van een per-
soon te steken, is de kans dat de-
ze komt te overlijden naar
algemene ervaringsregels aan-
merkelijk”, zo stelt het gerecht
in haar vonnis. 

,,Door zijn handelen heeft de
verdachte zich willens en wetens
blootgesteld aan de aanmerke-
lijke kans dat Nick Powell dode-
lijk zou worden getroffen. Op
het moment dat de verdachte
hem met het mes stak, moet hij
zich wel bewust zijn geweest van
de mogelijke gevolgen. Hij heeft
genoemde kans aanvaard door
herhaaldelijk - driemaal - met
het mes in het bovenlichaam, in
de buurt van vitale organen, te
steken. Het gerecht acht derhal-
ve minst genomen voorwaarde-
lijke opzet op de dood bewezen.” 

Wat echter niet bewezen kan
worden, is dat de daad met voor-
bedachten rade heeft plaatsge-
vonden. ,,Gebleken is dat er
sprake is van een korte tijdspan-
ne tussen het besluit van de ver-
dachte om te steken met het mes
en de uitvoering daarvan”, zo
stelt het gerecht in zijn oordeel.
,,De uit de navolgende bewijs-
middelen blijkende omstandig-
heden brengen het gerecht tot
het oordeel dat de verdachte in
het gegeven geval niet met voor-
bedachte raad heeft gehandeld.
Hij zal in zoverre -partieel - van
het tenlastegelegde worden vrij-
gesproken.” 

De raadsman van de verdach-
te heeft in de zaak van zijn cliënt
een beroep op noodweer ge-
daan. ,,De verdachte had een dis-
cussie met het slachtoffer over
het werk. Deze kwam op hem af
en gaf hem een stoot in zijn ge-
zicht. Daardoor ontstond een
vechtpartij. Omdat de verdachte
fysiek niet was opgewassen te-
gen het slachtoffer, pakte hij een
mes, richtte het op het slachtof-
fer en is het slachtoffer op het
mes terechtgekomen. Omdat
het slachtoffer bleef vechten,
stak de verdachte het slachtoffer
vervolgens in het wilde weg met

het mes om de aanval te stop-
pen”, aldus de advocaat. Het ge-
recht verwierp het verweer van
de raadsman, omdat de gestelde
noodweersituatie niet aanneme-
lijk zou zijn geworden. Zo ver-
klaarde een getuige die in de
buurt van de verdachte en het
slachtoffer was niet over een
vechtpartij. De getuige ver-
klaarde dat de verdachte en het
slachtoffer een discussie hadden
over een vrouw. Ze bleven dis-
cussiëren. (…) Het slachtoffer
zei op een gegeven moment
‘kijk uit’ en toen hij naar het
slachtoffer keek zag hij dat het
slachtoffer zijn borst vasthield
en hoorde dat hij zei: ,,Hij heeft
me in mijn hart gestoken.”

Een andere getuige bevestigt
dat er een discussie was; volgens
deze getuige ging het ook over
een vrouw. Hij heeft het steekin-
cident echter niet gezien en ver-
klaart niet over een vechtpartij.
Een derde getuige verklaart
eveneens over een discussie en
zei tegen de rechter-commissa-
ris dat hij zag dat het slachtoffer
op de verdachte zag afgaan,
maar wat er gebeurde heeft hij
niet gezien omdat hij wegliep.
En een vierde getuige heeft ver-
klaard dat de verdachte de dag
na het gebeuren tegen haar zei
dat het slachtoffer hem een stoot
in het gezicht had gegeven en
dat de verdachte ‘naar aanlei-
ding daarvan’ een mes tevoor-
schijn heeft gehaald. 

,,Hieruit volgt echter niet dat
er sprake was van een ogenblik-
kelijk wederrechtelijke aanran-
ding door het slachtoffer, waar-
tegen de verdachte genoodzaakt
was zich te verdedigen”, zo stelt
het gerecht. ,,Het beroep op
noodweer gaat derhalve niet op.” 
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Er wordt tijdens de finale gezongen en gedanst; toneelstukjes wor-
den opgevoerd en poëzie wordt voorgedragen.        FOTO’S LUNA YEN

Grote finale Luna Yen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alle winnaars van
de verschillende competities die
door Luna Yen de afgelopen
maanden zijn gehouden in de
wijken Wishi/Marchena, Santa
Maria, Barber, Santa Rosa en
Boka Sami komen vandaag te-
gen elkaar uit in de grote Luna
Yen-finale. In totaal 12 finalisten
doen mee aan de finale waaruit
één winnaar wordt gekozen die
Curaçao zal vertegenwoordigen
bij Kunstbende in Nederland. 

,,Meer dan 160 jongeren de-
den mee aan de competitie en
toonden hoeveel talent er is op
het eiland. In elke wijk kozen we

een winnaar en twee finalisten
uit. De winnaars gaan automa-
tisch naar de finale en de fina-
listen moesten het nog één keer
tegen elkaar opnemen in de se-
mi-finale. De winnaar daarvan
ging door naar de finale”, geeft
de organisatie aan. 

Kaarten voor het bekijken van
de competitie kosten 20 gulden
en zijn verkrijgbaar bij Teatro
Luna Blou, Time to Time (Sali-
ña) en Pompstation Santa Ma-
ria. 

Meer informatie is te vinden
op de website van de organisatie.

www.lunablou.com

Tien jaar voor
moord op Powell
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Jamaicaanse Ruhan Kennedy Robinson is gisteren door het gerecht
op Curaçao veroordeeld tot een celstraf van tien jaar voor de moord op Nick C. Powell.
Laatstgenoemde is eerder dit jaar, op 20 maart, op gruwelijke wijze van het leven
beroofd. 

Schade-
vergoeding

voor moeder
slachtoffer

De moeder van het slacht-
offer heeft een vordering
tot schadevergoeding van
in totaal 7.635,21 gulden
ingediend tegen de ver-
dachte wegens materiële
schade die zij als gevolg
van het bewezen
verklaarde feit zou hebben
geleden. De verdediging
heeft de vordering niet
weersproken. 

Het gerecht stelt voorop
dat de benadeelde partij als
nabestaande en kennelijk
erfgenaam van het slacht-
offer zich in het strafge-
ding kan voegen. 

De gevorderde materiële
schade bestaat uit, kort
gezegd, de kosten voor de
lijkbezorging naar Jamaica
en enkele bijkomende
kosten. Het gerecht is van
oordeel dat deze kosten in
rechtstreeks verband met
de door de verdachte ge-
pleegde doodslag staan en
dat hij daarvoor aansprake-
lijk is. Gelet op de onder-
bouwing van de vordering
en het verhandelde ter
terechtzitting komt het
gerecht vergoeding van de
gevorderde schade ook
billijk voor. Het gerecht
acht de vordering derhalve
toewijsbaar. 

Sint en Piet verrassen ouderen

De studenten van CDC en UDC hebben een verrassingsbezoek
geregeld van de Sint en zijn pieten aan het verzorgingstehuis Bon
Wardador in Santa Rosa. Studenten, medewerkers en docenten ver-
zamelden cadeautjes en deze werden tijdens het bezoek van de
goedheiligman uitgedeeld. FOTO CDC/UDC
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