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Hoofdredacteur Omroep West:
'Waarom wij documentaire over
pedoseksueel Benno L. uitzenden'

DEN HAAG - Op TV West is zondagavond het programma ‘De Benno Tapes’

te zien. Hierin staat de veroordeelde pedoseksueel Benno L. centraal, die

enige tijd in Leiden woonde. Hij heeft zijn straf erop zitten en probeert terug

te keren in de maatschappij. De aankondiging dat TV West de documentaire

gaat uitzenden, levert veel boze reacties op.

Daarom legt hoofdredacteur Renzo Veenstra in een filmpje uit wat de omroep beweegt om

deze omstreden documentaire uit te zenden. Ook wijdt hij er een hoofdredactioneel

commentaar aan. Dat kun je hieronder lezen.

Hoofdredactioneel commentaar: ‘Waarom Omroep West de Benno L. documentaire

uitzendt’

Op de sociale media, via de telefoon en in de mail stromen de reacties bij Omroep West

binnen. Met maar één centrale vraag: “Waarom geven jullie bij Omroep West een pedofiel

een platform?” De vragen gaan allemaal over de documentaire die TV West zondagavond

om 20.30 uur en 22.30 uur uitzendt: ‘De Benno Tapes’.

De reacties zijn vaak heel boos, en gaan heel erg ver. Sommige mensen vinden dat een

man als Benno Larue aan de hoogste boom opgeknoopt moet worden. Anderen stellen voor

dat hij op gruwelijke wijze gecastreerd moet worden. Zeker is dat maar weinig reageerders

begrip hebben dat West (samen met de regionale omroepen L1 en Omroep Brabant) deze

documentaire gaat uitzenden.

Ik begrijp die emotie. Zelf ben ik ook vader. Van vier kinderen nota bene, en iedereen moet
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Foutje gezien?

met z’n poten van mijn kostbaarste goed afblijven. En wat Benno Larue heeft gedaan is heel

ernstig, héél ernstig. Daarvoor is hij ook gestraft, volgens het Nederlandse rechtssysteem.

Een straf waarmee veel mensen het misschien niet eens zijn (‘hij moet gewoon dood’,

schrijven sommigen ons), maar het is wel een straf die hij kreeg volgens een rechtssysteem

waarvoor we in dit land met z’n allen hebben gekozen. En die straf zit er nu op. 

En dáár gaat de documentaire over: over een man die zijn straf erop heeft zitten, en

probeert terug te komen in de maatschappij. En dat blijkt een enorm probleem, want

niemand wil hem hebben. Het is de hete aardappel die wordt doorgeschoven. De

documentaire 'De Benno Tapes' laat dat van binnenuit zien. 

Pleit dat Benno vrij voor wat hij deed? Geeft Omroep West daarmee een pedofiel een

platform om zich schoon te praten? Niets van dat alles.  Kiest Omroep West daarmee partij

voor Larue? Zeker niet. Wij nemen geen stelling, zijn neutraal en registreren slechts. Maar

we signaleren wel iets dat de maatschappij bezighoudt. Dat is, wat je ook van het onderwerp

en de hoofdpersoon vindt, nu eenmaal een taak van de publieke, regionale omroep.

Omroep West laat met deze film een maatschappelijk probleem zien, waarvoor we geen

oplossing hebben. En of u er naar gaat kijken, is natuurlijk helemaal aan u zelf. Ik begrijp

dat er mensen zijn die dat simpelweg niet kunnen. Ik begrijp ook dat er (ouders van)

slachtoffers zijn die het pijnlijk vinden. Overigens hebben we alle betrokkenen vooraf

geinformeerd. 

Het eindoordeel is aan u. We hopen dan ook dat u ons na het kijken wilt laten weten wat u

denkt. En we zijn vooral benieuwd of u een oplossing weet voor het probleem dat we laten

zien.

Renzo Veenstra, hoofdredacteur Omroep West.
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