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De 51-jarige Seref C. werd twee weken
geleden veroordeeld tot 14,5 jaar cel voor
doodslag op een Turks stel in Amsterdam.
Vorig jaar werd de Turkse Amsterdammer
nog vrijgesproken van een liquidatie in het
Brabantse Valkenswaard. Hebben we hier
te maken met een meedogenloze
seriemoordenaar, of zit justitie steeds
achter de verkeerde aan?
TEKST MICHAEL DE HOOGH, ILLUSTRATIE PETRA URBAN, FOTO’S ANP
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veiliggesteld. Wat verder opvalt, is dat
de slachtoffers nachtkleding dragen en
dat er geen braakschade te zien is. Daaruit concluderen de onderzoekers dat de
slachtoffers en dader(s) bekenden van
elkaar moeten zijn. Uit verklaringen
blijkt dat Oyunlu en Dikayak niet
zomaar iedereen binnen lieten. En het is
al helemaal onwaarschijnlijk dat ze laat
op de avond, nota bene in hun nachtkleding, de deur zouden opendoen voor een
vreemde.

Buurtbewoners zien een man zeventien keer
insteken op een vrouw in de Israel Queridostraat.
Ze blijkt niet het enige slachtoffer.

H

et is 6 november 2013.
Rond 01.00 uur ’s nachts
klinkt er hard
geschreeuw in de Israël
Queridostraat in Amsterdam. De 52-jarige Fatma Dikayak loopt
in haar nachtkleding gillend rond een
geparkeerde auto. De Turkse vrouw
wordt achtervolgd door een man en
roept om de politie en om hulp. Haar
achtervolger krijgt haar te pakken en
begint met een mes op haar in te steken.
Ondanks dat het donker is buiten en de
meeste mensen op bed liggen, blijft de
brute moordpartij niet onopgemerkt.
Buurtbewoners zien het bizarre tafereel
gebeuren en bellen de politie. Een aantal
bewoners ziet de man zelfs zeventien
keer steken. Een getuige beschrijft het
geluid later tegenover de politie ‘alsof er
heel hard in een stuk vlees werd gesneden’. De dader rent weg en verdwijnt in
de nacht.
De agenten die als eerste op de plaats
delict aankomen, beginnen met reanimatie, maar de hulp komt te laat voor
Fatma Dikayak. Wat de agenten vervolgens opvalt, is dat de voordeur van een
woning openstaat. Binnen in de hal van
de woning vinden ze een hevig bloedende man op de grond. Het is de 63-jarige
Sait Oyunlu, partner van Dikayak. Ook
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In de Amsterdamse buurt
Slotermeer staat Oyunlu bekend als
Don Corleone. Hij is een belangrijke
speler in het drugsmilieu
hij is doodgestoken. Negen messteken
werden hem fataal. Het Turkse stel is
afgeslacht. De grote vraag is: wie is er
verantwoordelijk voor deze dubbele
moord?

The Godfather
Het klinkt misschien gek, maar het is
niet vreemd dat Sait Oyunlu het slachtoffer is geworden van een misdrijf. In de
Amsterdamse buurt Slotermeer staat hij
bekend als Don Corleone, verwijzend
naar de maffiabaas uit de filmklassieker
The Godfather, zo blijkt uit getuigenverklaringen in het politiedossier. Oyunlu is
een belangrijke speler in het drugsmilieu. Iemand met veel aanzien die diep
in de heroïnehandel zit. Zijn kinderen
verklaren zelfs tegenover de politie dat
hij enkele jaren eerder is gevlucht uit
Turkije omdat het hem daar te heet
onder de voeten werd. Hij zou daar
onder andere gelinkt zijn aan een moord.

In het onderzoek naar de dubbele moord
in Amsterdam komt de recherche er snel
achter dat Oyunlu ook in Nederland
behoorlijk wat vijanden heeft. Een aantal verdachten komt in beeld maar de
politie ziet weinig directe aanwijzingen
voor betrokkenheid bij de slachtpartij.
In de woning van de slachtoffers vindt
de politie veel sporen. Naast de salontafel staat bijvoorbeeld een sporttas met
daarin weer een leren ‘dokterstas’, die is
gevuld met natte bakstenen. Een totaalgewicht van ruim vijftien kilo. Volgens
justitie is deze tas een belangrijke aanwijzing dat Oyunlu en Dikayak mogelijk
het slachtoffer zijn geworden van een
ripdeal. Iemand heeft het Turkse stel
willen oplichten en dat is uit de hand
gelopen, is de visie van het Openbaar
Ministerie. Op het aanrecht staat schoon
servies te drogen in een rekje, maar het
valt de agenten op dat er een gebruikt
servies naast staat. DNA-sporen worden

TOTAAL VERSCHILLENDE MOORDEN

Volgens de definitie van de Amerikaanse federale politie FBI is iemand een seriemoordenaar als hij of zij minimaal twee personen op verschillende momenten
heeft vermoord. De zaken mogen niets met elkaar te maken hebben. Dat zou in het
geval van Seref C. zo kunnen zijn. In de zaak Karaman is C. vrijgesproken, maar het
hoger beroep loopt nog. De vraag is, heeft Seref C. deze moord en de dubbele
moord in Amsterdam gepleegd? De moord op Mahmut Karaman is een koelbloedige liquidatie; uitgevoerd met precisie. De dubbele moord in Amsterdam is totaal
anders. Twee slachtoffers die door in totaal 26 messteken om het leven zijn
gebracht. Een brute slachtpartij. Je kunt je afvragen waarom C. in de Amsterdamse
zaak ervoor kiest om twee mensen met een mes om het leven te brengen, terwijl
hij, in de ogen van justitie, ook goed overweg kan met een
Mes zonder bloedsporen
vuurwapen. Hij zou Karaman immers met vier gerichte schoVijf dagen na de dubbele moord maken
ten hebben geliquideerd. Mariëlle van Essen, advocaat van
Seref C., is ervan overtuigd dat haar cliënt met beide zaken
medewerkers van de stadsreiniging vlakniets te maken heeft. “Op basis van de dossiers die er liggen,
bij de Israël Queridostraat een parkje
moet Seref in beide zaken worden vrijgesproken. De rechtbladvrij. Terwijl de bladeren alle kanten
bank in Den Bosch zag dat ook zo en in de Amsterdamse zaak
op blazen, ziet een van de medewerkers
zie ik de uitspraak in hoger beroep geen standhouden.” Het
een mes liggen. Volgens justitie het
Openbaar Ministerie is er echter van overtuigd dat Seref C.
wapen waar Oyunlu en Dikayak mee
MARIËLLE VAN ESSEN
een seriemoordenaar is.
zijn vermoord. Op het mes wordt DNA

aangetroffen van een tot dan toe onbekend persoon. Uiteindelijk komt het
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
op 17 december 2013 met de resultaten.
Er is een match in de DNA-databank.
Het aangetroffen DNA op de tas, het
glas en het mes dat in het park is gevonden, komt overeen met het DNA van de
51-jarige Utrechter Seref C. Een tegenvaller voor het OM is dat er geen bloed
op het mes zit. Er zou zeker 26 keer mee
gestoken zijn, maar bloedsporen zijn
niet te vinden. Deskundigen concluderen
dat het door de regen ‘schoongespoeld’

kan zijn. Het mes heeft immers in een
regenachtige periode vermoedelijk
dagenlang in het parkje gelegen. Later
wordt er vlakbij de plaats delict nog een
mes gevonden, maar tot ergernis van de
verdediging van Seref C. doet de politie
nauwelijks onderzoek naar dat mes.
De in Turkije geboren Seref C. heeft bijna dertig jaar in of rond Utrecht
gewoond. In de afgelopen jaren zit hij

Mannen en vrouwen in
witte pakken aan het werk
in de Israel Queridostraat.

vooral in de gevangenis, maar hij woont
ook nog een periode in Tilburg. C. heeft
meerdere kinderen bij verschillende
vrouwen. In al die jaren in Nederland
heeft hij een behoorlijk strafblad opgebouwd. Het gaat zeventien pagina’s over
drugshandel, geweld, wapens en vermogensdelicten. Hij wordt niet overal voor
veroordeeld, maar het staat vast dat C.
zich al jarenlang in het criminele circuit
begeeft. Daar doet hij zelf ook niet
geheimzinnig over, zo blijkt later uit verhoren bij de politie.
Begin april 2014 wordt Seref C. aangehouden. In de eerste verhoren zegt C.
dat hij het vermoorde Turkse stel goed
kent. C. heeft een verklaring voor de
aangetroffen sporen. Hij is naar eigen
zeggen de avond van de moorden bij het
stel op bezoek geweest. Ze hebben volgens hem onder het genot van een hapje
en een drankje over van alles en nog wat
gepraat. Over zijn eigen criminele activiteiten is C. tegenover de rechercheurs
ook duidelijk. C. zegt vaak zaken te doen
met Sait Oyunlu. De twee kennen elkaar
uit de heroïnehandel. Volgens C., en
andere getuigen, handelt Oyunlu vanuit
➜
zijn garage in heroïne. Auto’s worden
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nieuws mee en schiet behoorlijk in de
stress. Een week later gaat hij op bezoek
bij Seref C. die dan in de gevangenis zit
vanwege de Amsterdamse zaak. Het
gesprek tussen beide heren wordt opgenomen.
J.: “Er is nog iets... Die uh...‘ene’. Linken
ze nu.”
C.: “Oh, ja…”
J.: “En die ’dingen, komen van uh.... Linken ze ook aan de stad.”
C.: “Ja, maar niet aan persoon.”
Zo gaat het gesprek nog even door.
Observanten die in de bajes meekijken
en –luisteren concluderen dat C. en J.
het hebben over de brandende auto die
is aangetroffen. Daarin zouden sporen
zitten die naar hen wijzen. C. probeert J.
gerust te stellen en ze hopen maar op
een goede afloop.

Sporenonderzoek
na de liquidatie in
Valkenswaard.

Een man nadert het kantoor
en vuurt dwars door het raam vier
kogels op Karaman af. Hij heeft
geen schijn van kans
daar geprepareerd en rijden met kilo’s
drugs weer naar buiten. Een lucratieve
business, maar Oyunlu weet dat voor de
buitenwereld redelijk geheim te houden.
Hij doet geen gekke dingen en laat niet
snel zien over veel geld te beschikken.
Bekenden en criminelen uit het circuit
weten wel beter.
De verklaringen van C. worden ook door
de rechtbank getoetst en die zet hem na
twee weken weer op vrije voeten. Ook
belangrijk is dat getuigen die de dader
hebben gezien, C. niet herkennen. Een
harde klap voor justitie, want het OM is
ervan overtuigd dat C. meer weet van de
dubbele moord. Ruim zes maanden na
de gruwelijke slachtpartij is justitie dus
weer terug bij af. Achter de schermen
gaat het onderzoek verder, de pijlen blijven gericht op Seref C.

Moord Valkenswaard
Terwijl de Amsterdamse recherche er
alles aan doet deze zaak op te lossen,
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krijgen de collega’s in Brabant ook te
maken met een brute moord. In de vroege avond van dinsdag 30 december 2014
zit Mahmut Karaman (33) in het kantoortje van zijn garagebedrijf in Valkenswaard. Een man nadert het kantoor en
vuurt dwars door het raam vier kogels
op hem af. Karaman heeft geen schijn
van kans en overlijdt aan zijn verwondingen. Een beveiligingscamera ziet het
allemaal gebeuren en registreert dat de
schutter op de vlucht slaat. Hij is alleen
niet herkenbaar in beeld. Maar voor justitie staat het vast; de man die hier
Karaman koelbloedig liquideerde, is niemand minder dan Seref C.
Er zijn verder geen getuigen van de
schietpartij, maar op de camerabeelden
is wel te zien dat de dader vlucht in een
Volkswagen Golf. Twee weken later
komt er op 15 januari 2015 rond 22.50
uur bij de politie een melding binnen
dat er een zwarte Volkswagen Golf in
brand staat op de Wolfbergstraat in Val-

kenswaard. Later blijkt dat dit de vluchtauto is. Seref C. komt in beeld doordat er
DNA van hem is aangetroffen op de
kogelhulzen die zijn gevonden na de
schietpartij. Maar de politie krijgt nog
iemand in het vizier; Utrechter Ruben J.
(40). Uit telefoongegevens blijkt namelijk dat J. en C. in de periode voor de
moord veelvuldig contact hebben met
elkaar en dat ze een aantal keer in de
buurt van het garagebedrijf van Karaman zijn geweest.

De zaak Karaman komt eind 2016 voor
de rechter. Het Openbaar Ministerie eist
22 jaar cel tegen Seref C. en 21 jaar cel
tegen Ruben J. “De moord op Karaman
draagt het karakter van een koelbloedige
liquidatie, een zogenaamde huurmoord.
Weken van planning zijn aan deze
moord voorafgegaan, weken waarin verdachten zich hadden kunnen beraden en
bedenken,” aldus de officier van justitie.
Tot grote frustratie van alles en iedereen
binnen het OM spreekt de rechtbank de
verdachten vrij. Tegelijkertijd oordeelt
de rechtbank wel dat het vaststaat dat
zowel Seref C. als Ruben J. iets met de
moord te maken heeft. De rechters kunnen alleen niet met zekerheid zeggen dat
een van hen de fatale kogels heeft afgevuurd. C. krijgt een jaar celstraf voor het
in brand steken van de Volkswagen Golf,
die na de moord
op Karaman
gebruikt werd als
vluchtauto. Het
OM gaat uiteraard
in beroep, en heeft
geluk dat C. in de
gevangenis blijft.

Mahmut Karaman
werd gedood in
zijn eigen
garagebedrijf.

Truc van de politie
Terug naar de dubbele moord op Sait
Oyunlu en Fatma Dikayak in Amsterdam. De recherche heeft begin 2015
nieuwe sporen van C. en van een van de
slachtoffers gevonden op een eerder in
beslag genomen horloge. Op 16 februari
2015 arresteert de politie Seref C. voor
de tweede keer. Hij wordt weer gehoord,
maar ontkent nog steeds alles. C. blijft
voorlopig wel vastzitten. Uiteindelijk
wordt hij in november 2015 in zijn cel
gearresteerd vanwege de moord op Mahmut Karaman in Valkenswaard. De politie heeft een trucje uitgehaald. Met de
twee verdachten in het vizier laat de
politie namelijk via de website van RTV
Utrecht weten dat ze vermoeden dat de
daders een link hebben met Utrecht.
Deze strategie werkt. Ruben J. krijgt het

Hij gaat namelijk opnieuw in voorarrest
voor de dubbele moord in Amsterdam.

Beestachtig
De rechtbank in Amsterdam behandelt
de zaak rond de moord op Fatma Dikayak en Sait Oyunlu vanaf begin oktober
2017 inhoudelijk. Meerdere dagen zijn
ervoor uitgetrokken. “Gelet op alle
omstandigheden acht ik het het meest
aannemelijke scenario dat verdachte in
verband met een drugsdeal naar beide
slachtoffers is toegegaan met een deels
met stenen gevulde tas. Met andere
woorden; dat verdachte de boel heeft
willen belazeren,” zegt de officier van
justitie, die een celstraf van 25 jaar eist.
Seref C. oogt kalm en geeft op een rustige manier antwoord op vragen van de
rechters. Met de vrijspraak in de zaak
Karaman op zak, lijkt hij nu weer te
rekenen op een gunstige uitkomst.
Op donderdag 2 november komt de
rechtbank met de beslissing. Het geluk
lijkt op voor Seref C. “Verdachte heeft de
slachtoffers op brute en beestachtige wijze
het recht op leven, hun meest fundamentele recht, ontnomen,” concludeert
de rechtbank. Hij verdwijnt voor 14,5
jaar in de cel. C. is zwaar teleurgesteld
en gaat in hoger beroep. Net als het OM
deed in de zaak Karaman. We gaan de
komende tijd dus nog veel horen van de
man die mogelijk wordt toegevoegd aan
het rijtje seriemoordenaars. ■

EX VAN SEREF C. VOELT ZICH BEDREIGD DOOR UNDERCOVERS

Politie en justitie zijn ver
gegaan om Seref C. achter de
tralies te krijgen. Om meer
informatie te krijgen over de
betrokkenheid van C. bij de
liquidatie van Mahmut Karaman worden bijvoorbeeld
undercoveragenten ingezet.
Twee undercovers staan op 8
september 2015 voor de flat
van een van C’s ex-vriendinnen. C. zit op dat moment in de
gevangenis. De mannen doen
of ze een pakketje komen

brengen en willen op die
manier bij de vrouw naar binnen. Als de vrouw het allemaal
niet vertrouwt, doet ze nog
voordat de mannen voor haar
woning staan de deur dicht.
De undercovers schuiven een
briefje onder de deur door met
een telefoonnummer. Seref C.
moet dat nummer bellen. Het
heeft te maken met een dode
Turk (Mahmut Karaman, red.)
in Valkenswaard. De mannen
zeggen nog 50.000 euro van

het slachtoffer te krijgen en
daar moet C. voor zorgen, aangezien hij de moord gepleegd
zou hebben. De liquidatie zou
op beeld staan en het filmpje
gaat naar de politie als er niet
wordt betaald. Ook de familie
van C. zou dan ‘gepakt’ worden. Ruim een week later
hangt er een brief bij de vrouw
op de deur met de tekst dat C.
nog niets van zich heeft laten
horen. De ex-vriendin van C.,
die daar samen met hun zoon-

tje woont, is erg bang na de
dreigementen. De politie
hoopt dat C. door de undercoveractie gaat praten over de
zaak, maar er gebeurt verder
niets. Zowel de vrouw als
Seref C. doen aangifte van
bedreiging en afpersing. Er
worden namens de verdediging ook klachten ingediend,
tot aan het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens aan
toe, maar het haalt allemaal
niets uit.
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