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Curaçao

Zes jaar meer voor ADO-moord
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Claysendy
Girigorie Ashley Mercera
(29) verdwijnt zes jaar langer achter slot en grendel.
De drie rechters van het
Hof oordeelden gisteren in
hoger beroep dat hij twintig jaar cel krijgt voor de
moord op Aldryn Kani in
de kapperszaak ADO in
Saliña.
In eerste aanleg werd hij nog
veroordeeld tot veertien jaar cel.
Niet alleen is de Curaçaoënaar, woonachtig in Den Helder, schuldig bevonden aan de
moord op Aldryn Kani, maar
ook is bewezen geacht dat hij gepoogd heeft de zoon van het
slachtoffer om het leven te brengen. Daarnaast werd hij veroordeeld voor poging tot moord omdat hij vanuit zijn vluchtauto
richting de politie vuurde.
Na de uitspraak in eerste aanleg ging zowel Mercera als de officier van justitie in beroep tegen
het vonnis. Volgens het Hof is
Aldryn Kani ‘op brute wijze geliquideerd’ na kalm beraad en
rustig overleg met een semiautomatisch vuurwapen. Kani
werd in het lichaam en hoofd getroffen; waarna hij overleed. Uit

het dossier blijkt dat op de bewuste 15 oktober 2011 twee mannen, een met een rastakaspel en
een met kort haar, de kapperszaak binnengingen. De beide
schutters worden, met vuurwapens in de hand, na de moord,
gezien door een toevallig passerende politieman terwijl zij in de
vluchtauto stappen waarin een
derde man zit. Een gewaarschuwde politieauto zet de
achtervolging in en houdt de
vluchtauto in het zicht tot aan
Koraal Specht. ,,Tijdens de

achtervolging zag ik dat de verdachte met het rastakapsel met
zijn bovenlijf uit het linker
achterraam leunde en een gericht schot op de S.K.S.-patrouilleauto loste”, getuigt de passerende politieman na de moordaanslag. Als de politie een
andere straat inrijdt om de
vluchtauto klem te rijden, zien
de inzittenden kans om uit de
rijdende auto te springen. In de,
later in beslag genomen vluchtauto, wordt een fles water met
het DNA van Mercera aangetrof-

fen. Hierna vluchten de drie verdachten te voet, naar het huis
van de oma van Mercera. Zowel
de oom als oma van de verdachte verklaart dat hij kort na de
schietpartij, samen met twee andere mannen, rennend en bezweet het huis van zijn oma in
komt. Zij verstoppen daar hun
gedragen T-shirts en kogelwerende vesten. Ook deze spullen
zijn later in beslag genomen en
ook daarop is DNA van Mercera
gevonden. Volgens het Hof ‘kan
het dan ook niet anders’ dat de

seminar en beurs
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Jaar na jaar heeft het festival
zichzelf overtroffen in termen
van kaartverkoop, bezoekersaantallen en economische bijdrage
aan Curaçao. De eerste editie in
2010 trok 2.300 toeristen. In
2014 bereikte het festival een absoluut hoogtepunt met 7.553
internationale toeristen die het
eiland bezochten met als doel
het Curaçao North Sea Jazz
Festival bij te wonen (dit jaar
kwam 86 procent in principe alleen voor CNSJF). Deze toename is meer dan drie keer het
oorspronkelijke aantal. De vijfde
editie van het CNSJF en de prestatiecurve van het festival over
de afgelopen jaren hebben bewezen dat het festival Curaçao
grote economische en promotionele mogelijkheden biedt. Terwijl het festival duidelijk heeft
aangetoond dat bezoekers bereid zijn te betalen voor de verwachte beleving, is er echter een
aanzienlijke teleurstelling over
de waarde van het aanbod op de
bestemming buiten het festival;
dit is niet in lijn met deze verwachte beleving. Deze voortdurende en toenemende discrepantie brengt de levensvatbaarheid van het festival in gevaar.
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Advocaat: Mercera
is niet de dader
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drie daders van de schietpartij
bij de kapperszaak ADO, alsmede van de daarop gevolgde beschieting van de politie, dezelfde
mannen zijn die zijn gezien terwijl ze uit de vluchtauto sprongen en dezelfde mannen zijn die
kort daarna kleding met schotresten hebben verborgen in het
huis van de oma van de verdachte.
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