
De vraag waarom een vrouw, een man, een kind in de prostitutie werkt, is complex.  
 
Prostitutie is gelieerd aan - armoede - oorlog -  geweld - op de vlucht zijn - incest - 
criminaliteit - mensensmokkel - mensenhandel - vluchtelingenstromen - misbruik in de 
kindertijd - culturele achtergrond - weeskind zijn - ongelijkheid - kwetsbaarheid - 
geld/mamon - huwelijksontrouw - pornografie - vooroordelen - stigmatisering - enz. 
 
Ik kreeg er oog voor toen ik in de periode 2005 – 2013 met regelmaat naar de 
raamprostitutiezone in Utrecht, Het Zandpad ging en daar veel vrouwen sprak en naar hun 
verhaal luisterde. 
 
Het zijn deze ontmoetingen, waarin ik de vrouwen leerde kennen als moeder, dochter, 
vriendin, oma, die hebben geleid tot het initiatief El Roi //room for women//GEZIEN MAAR 
NIET BEKEKEN// www.elroi.nl 
 
Je kijkt naar mij 

Ik naar jou. 
Ik zie een vrouw die lief is, liefde heeft en liefde deelt 
Je kijkt naar mij 
Ik naar jou 
Zie jij wat er bij mij speelt? 

Even lijken we contact te hebben 
Even een moment van mezelf 
Maar meteen met onzekerheid 
Even lijken we contact te hebben 
Jij en ik 
Kijk jij nu naar mij zonder verwijt? 

Ik word een beetje bang van jouw ogen 
Ik snap ze niet 
Je ziet niet mijn rol, je probeert mij te zien 
Ik word een beetje bang van jouw ogen, 
Bang voor wat ze zien 
Heb je mij echt gezien? 

En wat zag je dan toen je keek? 
Want ik weet het niet 
Ik weet niet wie ik ben of wat ik kan 
Wat zag je toen je naar me keek? 
Kun je me er iets van vertellen? 
Oh wacht daar loopt een man… 

Dit gedicht is geschreven door een van onze vrijwilligers, vanuit het perspectief vanachter 
het raam waar ze werkte. Door hoe haar leven ging, werkte ze een aantal jaren voor een 
loverboy/pooier in clubs en achter ramen. Zij heeft ervaren wat het verschil is tussen gezien 
worden of bekeken.  
Gezien worden zoals Hagar dat benoemd in Genesis 16: ‘El Roi, heb ik hier niet hem gezien, 
die naar mij heeft omgezien?’ 

Prostitutie is gelegaliseerd in Nederland en binnen veel kerken nagenoeg buiten beeld. 
 Als El Roi zijn we dan ook blij dat de NMI ons in de gelegenheid stelt om in 2018 zes keer 
iets over ons werk en onze doelgroep te vertellen. 
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