VOOR PEDOFIELEN
‘Pedoﬁelen
zullen zichzelf sussen
met een telefoontje
naar zo’n
hulplijn’,
denkt Paul
Marchal.

niet kon helpen en verwees hen door
naar de juiste hulpverlening. Ik kon
het emotioneel niet aan om lang met
hen in gesprek te blĳven. Niet alleen
door wat ik zelf heb meegemaakt,
maar ook omdat ik niet de nodige
opleiding kreeg om hen gepast te
helpen. Therapeuten kosten echter
geld, en veel pedoﬁelen hebben dat
er niet voor over.
Ontbreekt het veel pedofielen ook niet
aan schuldinzicht om echt hulp te
zoeken?
An en
Eefje
vielen
ten prooi
aan de
Dutroux.

ren pedoﬁelen ertoe kunnen bewegen
om écht hulp te zoeken?
Je denkt niet dat een noodnummer op
zich een grote hulp kan zijn?
Nee. Een hulplĳn kan heel nuttig
zĳn voor personen die bĳvoorbeeld
kampen met zelfmoordgedachten.
Voor hén kan een telefoontje een

Absoluut. Ze ontkennen vaak dat ze
een probleem hebben. Blĳkbaar is
het noodnummer eveneens bedoeld
voor vrienden en familie die iets opmerken. Ik vermoed dat er toch wel
wat pedoﬁelen zullen zĳn die gaan
bellen met klachten over iemand die
ze zogezegd kennen. Zodat ze de

‘Uit onderzoek weten we dat
kindermisbruik vaker wordt gepleegd
door mannen die géén pedofiel zijn.
Het is maar de vraag of Stop It Now! ook
die groep zal bereiken’
laatste strohalm zĳn. Maar niet voor
kindermisbruikers
Hoe reageerde jij op de pedofielen die
naar jou belden?
Als ik merkte dat de feiten ernstig
waren, dan verwittigde ik meteen de
politie. Ik zei ook altĳd eerlĳk dat ik

schuld kunnen afwentelen of delen
met anderen.
Vallen zware pedofielen dan niet te
genezen?
Eigenlĳk niet. Zo iemand gaat gewoon zĳn gang, hé. Ik herinner me
nog goed het allerergste geval dat

we ooit gezien hebben in het Huis
van An. Een oma kwam naar ons
met een baby van zeven maanden.
Ze had vermoedens van seksueel
misbruik. In zo’n geval hou je de
dader niet tegen met een telefoontje.
Mĳ lĳkt het dat de overheid zich er
op een gemakkelĳke manier vanaf
maakt. De mogelĳkheid is er nu
voor pedoﬁelen om hulp te zoeken.
Maar of dat volstaat? Het zit mĳ
ook dwars dat er voor dit project
blĳkbaar geld genoeg is, maar dat ik
met mĳn Huis van An altĳd de
grootste moeite had om subsidies te
krĳgen. Officiële instanties zagen
ons veeleer als een concurrent die
zaken van hen afpakte. Maar ik
boekte wel resultaat. Slachtoffers
kwamen bĳ mĳ terecht als ze nergens anders geholpen werden. Vaak
waren het er vĳf per week.
Moet er meer geld vrijgemaakt worden
voor de slachtoffers?
Dat zou pas een goede preventiemaatregel zĳn. We weten dat
slachtoffers in een aantal gevallen
later zelf ook dader worden. Door
méér te doen voor de slachtoffers,
zou je dat kunnen voorkomen.
Waarmee ik uiteraard niet zeg dat
alle slachtoffers later pedoﬁelen
worden.
Werk je momenteel nog met
slachtoffers?
Alleen als het me gevraagd wordt.
Het Huis van An bestaat officieel
nog altĳd, maar er is geen permanentie meer. Sommigen weten me
echter nog altĳd te vinden. Ook op
de school waar ik werk, word ik wel
eens aangeklampt.
Laatste vraag: had de moord op je
dochter voorkomen kunnen worden
indien Dutroux destijds zo’n hulplijn ter
beschikking had gehad?
Zeker niet! Dutroux is nog een
graad erger dan de meeste pedoﬁelen. Hĳ vindt alles wat hĳ doet ook
nog goed. Een echte psychopaat.

‘VRIJE LIEFDE’
Liesbeth Kennes deelt de bezorgdheid van Paul Marchal. Liesbeth
werd zelf in haar jeugd misbruikt.
Ze startte de organisatie voor slachtoffers Wĳ spreken voor onszelf en is
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