PAUL MARCHAL heeft vragen bij HULPLIJN

‘DUTROUX
zou zich er
niet door laten
tegenhouden’

Kan kindermisbruik voorkomen worden als
pedoseksuelen over hun gevoelens kunnen praten?
De hulplijn Stop It Now! meent van wel. Maar Paul
Marchal (64), wiens dochter An één van de slachtoffers
van Dutroux is, heeft gemengde gevoelens.
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top It Now! is een brede campagne ter preventie van seksueel kindermisbruik. Het
project wordt ﬁnancieel gesteund
door Vlaams minister van Welzĳn Jo
Vandeurzen en één van de onderdelen is een noodnummer voor pedoﬁelen. Via die hulplĳn kunnen zĳ
een oplossing zoeken voor hun
gevoelens. Het initiatief komt overgewaaid uit Nederland en GrootBrittannië, waar het al enkele jaren
bestaat, en nu is het dus ook actief in
ons land.

HUIS VAN AN
Paul Marchal is de vader van An, die

midden jaren negentig samen met
haar vriendin Eefje in handen viel
van Marc Dutroux. Toen bleek dat
zĳ tot zĳn dodelĳke slachtoffers behoorden, richtte Paul het Huis van
An op, om families die met seksueel
kindermisbruik geconfronteerd werden te helpen.
‘Heel af en toe kregen we ook telefoon van een dader’, vertelt hĳ nu.
‘Eén van hen beweert dat hĳ dankzĳ
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de contacten met ons zĳn pedoﬁele
gevoelens onder controle heeft gekregen.’
Is zo’n hulplijn daarom een goed idee?
Op zich wel. Elk kind dat je op die
manier kan redden of elke pedoﬁel
die je kan tegenhouden, maakt het al
de moeite waard. Misschien zĳn er
inderdaad wel mensen die hulp zoeken en die momenteel niet vinden.
Dan kunnen ze nu terecht bĳ die
hulplĳn. Maar ik heb er wel een
dubbel gevoel bĳ.
Hoezo?
Weet je, als we bĳ het Huis van An al
eens een oproep kregen van een pedoﬁel, had ik vaak het akelige gevoel
dat ze ons contacteerden om zichzelf
te sussen. Zo van: ‘Kĳk, ik heb hulp
gezocht en nu kan ik weer met een
gerust gemoed verder.’ Zonder dat ze
echt van zins waren om te veranderen. Dat is dus een gevaar van zo’n
hulplĳn. Ik geloof ook niet dat zulke
mensen geholpen zĳn door alleen
maar te praten. Veel zal afhangen van
de professionele omkadering van die
hulplĳn. Zullen de telefoonoperato-

