
 

Drentse commercial aangepast na reacties op beelden  
voormalig Kamp Westerbork 

Assen, 15 juni 2018 

Vanaf 6 juni wordt de nieuwe commercial van Marketing Drenthe uitgezonden op NPO 
1, 2 en 3. In deze commercial ligt de nadruk op het historisch erfgoed van Drenthe. Want 
Drenthe kent veel unieke en indrukwekkende verhalen. Eén daarvan is dat van Kamp 
Westerbork. 

Het doel van de commercial is om op een laagdrempelige manier aandacht te genereren 
voor het wereld(s) erfgoed in Drenthe. En het verhaal van Kamp Westerbork is daarin 
verreweg het belangrijkst om te worden verteld. Niet enkel nationaal, maar ook op 
internationaal niveau. Een verhaal dat niet vergeten mag worden en doorverteld moet 
worden, ook aan de nieuwe generatie. Met de commercial willen we mensen bewegen 
een bezoek aan onder andere Kamp Westerbork te brengen om zo het verhaal levend te 
houden. 

De afgelopen dagen merkten we dat de commercial voor wat betreft de beelden van 
voormalig kamp Westerbork door sommigen als kwetsend werden ervaren. Het is altijd 
onze intentie geweest om Kamp Westerbork op een integere manier een plek te geven in 
de commercial. We hebben daarom hierover in de aanloop naar de commercial contact 
gehad met Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dit zijn we de afgelopen dagen, na 
het verschijnen van een aantal negatieve reacties, blijven doen. 

Hoewel het aantal negatieve reacties niet heel groot was, hebben we begin deze week 
toch besloten de inhoud van de commercial aan te passen en de beelden van voormalig 
Kamp Westerbork te vervangen door andere beelden. Dit omdat we op geen enkele 
manier mensen hebben willen kwetsen en het onderwerp daarvoor te gevoelig is. Vanaf 
afgelopen woensdag is de aangepaste commercial te zien op de landelijke tv. 

We hebben met Herinneringscentrum Kamp Westerbork afgesproken dat we op korte 
termijn met elkaar bespreken hoe we op een respectvolle manier aandacht kunnen 
blijven besteden aan de geschiedenis van Kamp Westerbork. 
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