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Niet Gezien, Niet Gehoord: een indringende monoloog van 
Dilan Yurdakul over de moord op een Rotterdams meisje  

Op 18 december 2018 wordt een zestienjarige 
meisje omgebracht door haar ex-vriend op een 
schoolplein in Rotterdam. In een vernietigend 
rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie 
wordt duidelijk hoe wanhopig zij om hulp vroeg, 
maar die nooit heeft gekregen. Dilan Yurdakul 
heeft het verhaal vertaald naar een indringende 
monoloog, waarin zij de feiten, fabels en vragen 
benadert vanuit haar persoonlijke perspectief. 
De voorstelling Niet Gezien, Niet Gehoord zal 
van 17 t/m 26 februari te zien zijn in Werkplaats 
Walhalla, Rotterdam en op 3 t/m 5 maart in 
Likeminds, Amsterdam.  

Dilan: “Deze gebeurtenis deed mij trillen van woede en verdriet. Niet alleen vanwege de 
narcistische gekrenktheid van de moordenaar, maar ook omdat ik meteen aanvoelde dat de 
autoriteiten zeer nalatig en onverschillig waren geweest. Wie was dat meisje, wie was hij en 
vooral: wat ging er mis?” 

In de voorstelling kijken we door de ogen van het slachtoffer en staan we stil bij thema’s als 
ongeloof, schaamte, schuld en onschuld. Waar liggen de grenzen en hoe bescherm je die? Of 
andersom: hoe herken je andermans grenzen en hoe verhoud je je daartoe? Niet Gezien, Niet 
Gehoord wordt o.a. gepresenteerd voor middelbare scholen in en rondom Rotterdam. De 
voorstelling wordt voorzien van een nagesprek waarin publiek ervaringen kan delen en het 
gesprek aangaat. Daarnaast worden er voorafgaand aan de voorstellingen workshops 
aangeboden.  
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