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Bij brief van 8 maart heeft het college antwoord gegeven op de schriftelijke vragen van de 
ChristenUnie over het Harmoniummuseum. Aanleiding voor deze vragen is de mogelijke sluiting 
van het museum, omdat hiervoor in het nieuwe concept van het Veenpark geen plaats meer is. 


Hoewel de ChristenUnie voorstander is van de vernieuwing van het Veenpark — de Staten 
hebben op 21 april 2021 ingestemd met een bijdrage van € 666.666,— voor deze vernieuwing — 
constateren wij dat er te weinig oog is geweest voor de gevolgen voor het Harmoniummuseum in 
deze plannen. Ook uit de beantwoording van het College blijkt niet dat er aandacht is geweest 
voor de gevolgen, laat staan het behoud van dit museum.


Vraag aan het college en de andere fracties: 
1. Deelt u de constatering dat er te weinig oog is geweest voor de positie van en de gevolgen 

voor het Harmoniummuseum bij de ontwikkeling en besluitvorming van de vernieuwing van het 
Veenpark?  

Op de vraag of het harmonium onderdeel is van het ‘verhaal van het veen’ (als een verhaal over 
het historische leven in Drenthe), ziet de beantwoording van het college alleen op de verhouding 
tussen het Harmoniummuseum en het Veenpark. Dat het museum niet meer past binnen het 
nieuwe concept van het park kunnen wij goed volgen. Maar daarmee wordt geen oordeel 
gegeven over de zelfstandige waarde van het harmonium binnen de veenkoloniale geschiedenis. 


Vraag aan het college en de andere fracties: 
2. Welke (cultuurhistorische) waarde hecht u aan het harmonium als onderdeel van de 

veenkoloniale geschiedenis en zou dit strekken tot een (bescheiden) passende museale 
vertaling? 

In zijn beantwoording geeft het college aan dat de gesprekken met het Harmoniummuseum in 
eerste instantie worden gevoerd door de gemeente Emmen, maar dat er bereidheid is om mee te 
denken bij behoefte aan een studie of ondersteuning. Dit vinden wij een tamelijk passieve 
houding, mede gelet op de inspanning en forse bijdrage aan de vernieuwing van het Veenpark 
zoals die boven 1 is genoemd. Dienstbaarheid moet bij de benadering van dergelijke initiatieven 
leidend zijn. Zeker gelet op de gewichtige rol van de provincie in de Drentse culturele sector.


Vraag aan het college en de andere fracties: 
3. Deelt u de mening dat, gelet op de inspanning en forse bijdrage aan de vernieuwing van het 

Veenpark, de provincie ook het initiatief tot behoud van het Harmoniummuseum met 
dienstbaarheid tegemoet moet treden?  

Vraag aan het college:

4. Welke gesprekken zijn er geweest met de gemeente Emmen en het Harmoniummuseum en wat 

was de strekking daarvan? 





 





Aan de voorzitter van Provinciale Staten, 
mevr. drs. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Emmen, 8 februari 2022 

Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO betreffende het Harmoniummuseum 

Geachte voorzitter, 

De ChristenUnie heeft met zorg kennisgenomen van de berichtgeving rond het Harmoniummuseum. In het 
bericht ‘Gezocht: toekomst voor harmoniums. Museum in Barger-Compascuum zoekt nieuw onderkomen’ in 
het Dagblad van het Noorden d.d. 13 januari 2022 staat dat de grootste collectie harmoniums van Europa op 
zoek moet naar een ander onderkomen, omdat daarvoor in het nieuwe concept van het Veenpark geen 
plaats meer is.  

Een gedreven groep vrijwilligers en liefhebbers van de muziekinstrumenten laat het daarbij niet zitten en 
komt met eigen initiatief om de collectie te behouden voor de regio, zoals ook blijkt uit het bericht ‘Museum, 
muziekschool, concertzaal: wordt melkfabriek Noordbarge een muziekfabriek?’ op RTV Drenthe d.d. 28 
januari 2022.  

Op 21 april 2021 hebben Provinciale Staten ingestemd met een bijdrage van € 666.666,– voor vernieuwing 
van het Veenpark. Doel is om het ‘verhaal van het veen’ op een actuele en inspirerende wijze museaal te 
vertalen. Daarbij hoort ook een structurele bijdrage van € 75.000,– per jaar tot en met 2024, in lijn met onze 
cultuurnota.  

Hierover heb ik namens de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen. 

1. Op welke wijze is bij de ontwikkeling van de plannen van het Veenpark gesproken over het afstoten van 
het Harmoniummuseum? Heeft u zich — naast de vernieuwing van het Veenpark — ook ingezet voor 
behoud van het eerste erkende museum in de gemeente Emmen?  

2. Bent u met de ChristenUnie van mening dat het harmonium onderdeel is van het ‘verhaal van het veen’, 
als een verhaal van Drenthe over het leven van gisteren (Cultuurnota, p.16) en daarmee als museale 
voorziening vertaald mag worden en aanwezig dient te blijven in Zuidoost-Drenthe / de Veenkoloniën?  

3. Welke mogelijkheden ziet u om de initiatieven van de vrijwilligers en liefhebbers te ondersteunen om dit 
museum te behouden, en bent u genegen om contact op te nemen met deze initiatiefnemers om hun 
plannen verder tot bloei te brengen?  

Ik zie uit naar uw antwoord. 

Hoogachtend, 

R. R. Pruisscher 
ChristenUnie

https://dvhn.nl/cultuur/Gezocht-toekomst-voor-tweehonderd-harmoniums-27389384.html
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/177636/Museum-muziekschool-concertzaal-wordt-melkfabriek-Noordbarge-een-muziekfabriek

