
 

•  Een groot bestuurder en een groot mens

•  Als zijn oogjes glinsteren heeft hij een plannetje  

•  Alles wat Harry aanraakt wordt brons

•  Niemand is groter dan de Peel

•  En meer, véél meer

Harry van der Loo, een portret...
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Op de cover:
In 2007 heb ik Harry leren kennen als een 
gedreven, joviale man en echte Brabander. 
Als grafisch ontwerper en illustrator voor 
ondermeer Museum Klok & Peel heb ik in de 
afgelopen jaren veel met hem gewerkt aan 
diverse grafische uitingen. 
Met een fijngevoelige neus voor concept en 
marketing was én is hij de ideale partner om 
mee samen te werken. Eigenwijs maar altijd 
openstaand voor een alternatieve aanpak 
of nieuw inzicht. 
Ik kan niet ontkennen dat ik veel van hem 
heb geleerd en ben hem daar dankbaar voor. 
Ter ere van onze prettige samenwerking en 
zijn niet aflatende vertrouwen in mij, heb ik 
het kleurrijke portret geschilderd voor deze 
kleurrijke man. 

Eddy van Dijk
Grafisch vormgever
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Het is mij een eer en genoegen om 
als zelfbenoemd hoofdredacteur 
– eindelijk hoofdredacteur! – van 
'de HARRY' deze special van het 
Klok & Peel Magazine voor u te 
mogen inleiden. U heeft met dit 
blad een unieke glossy in handen. 
Nou ja, zijdeglans dan toch.  

We kennen in Nederland al de Linda, 
de Catherine, de Maarten, de Frits 
en van lang geleden herinner ik me 

de Sjors en de Donald Duck. Maar een HARRY hebben we nooit aan-
getroffen, zelfs niet in de gloriedagen van Harry Potter. 
Dan moet er dus een hele goede reden zijn om er nu mee te komen. 

Precies ja. Wij van Museum Klok & Peel hebben gemeend dat het 
vertrek van onze Harry van der Loo als bestuursvoorzitter MKP een 
perfecte aanleiding is voor deze special, enig in zijn soort. 
Harry heeft zich veertien jaar belangeloos ingezet om van twee 
noodlijdende museale instellingen één bloeiend museumbedrijf te 
maken. Dat deed hij niet alleen, maar hij was wel de onbetwiste 
aanvoerder van de gideonsbende die dat voor elkaar kreeg.
Hoe precies, dat ga ik u niet vertellen. Dat laat ik over aan mensen 
die langer en intensiever met Harry hebben samengewerkt dan ik. 
Of die hem meer nabij zijn. Aan de fine fleur ook van cultureel Peel-
land, Brabant en Nederland, want geloof me: ze stonden in de rij om 
hun bijdrage te mogen leveren. 
Het eindresultaat, dat wil ik u wel verklappen, is een liber amicorum 
waar zelfs een man als Harry van der Loo verlegen van zal worden. 
Het is dat wij zijn heiligverklaring pas na de absolute deadline in 
handen kregen, anders had die deze special mogen bekronen. 
 
Harry, jij hebt onder andere door de coronapandemie niet het afscheid 
kunnen vieren dat je misschien ooit voor ogen heeft gestaan en dat 
wij je graag hadden bereid. Maar wij hopen dat deze HARRY tenminste 
een kleine pleister op de wonde is en dat jij al lezende de voldoening 
mag smaken dat je inspanningen zijn erkend, herkend en hogelijk zijn 
gewaardeerd. Nee sterker, we zijn je daar dankbaar voor. Uit de grond 
van ons hart: dankbaar! 

Ook U, lieve lezer, wens ik namens de redactie van de HARRY en alle 
gelegenheidsmedewerkers veel leesplezier toe! 

Piet Snijders  
hoofdredacteur 

Over Harry & de HARRY

Disclaimer
Het redactieteam realiseert zich dat het aantal 
bijdragen aan dit blad gemakkelijk dubbel zo groot 
had kunnen zijn, als meer goede relaties van 
Harry van der Loo daarvoor zouden zijn benaderd. 
Met 'de HARRY' hebben wij een portret willen 
schetsen van Harry en hem willen bedanken. 
Daarbij hebben we gepoogd een representatieve 
selectie aan het woord te laten uit het omvangrijke 
museumnetwerk dat Harry in de afgelopen veertien 
jaar heeft opgebouwd. Die selectie kan niet anders 
zijn dan discutabel. 
Mocht u het als relatie van Harry pijnlijk vinden dat 
u niet bent geselecteerd, dan spijt ons dat oprecht. 
Tegelijk vragen we daarvoor uw begrip. 
We konden onmogelijk iedereen het woord geven. 
Wie zich toch met een persoonlijk dankwoord of 
boodschap tot Harry wil richten kan daarvoor het 
e-mailadres harry@hvanderloo.nl gebruiken. 
Wij nodigen u daar graag toe uit. 

De redactie 

Piet Snijders | hoofdredacteur

Koningin Beatrix en Harry van der Loo bij de
 officiële heropening van het  museum. April 2012.                                                                         
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Hubert Vos | burgemeester Gemeente Asten 

Een groot bestuurder en een groot mens
Harry van der Loo kent zijn gelijke 
niet. Zijn langjarige, onbezoldigde 
inzet als statutair bestuurder en 
voorzitter van Museum Klok & Peel 
in Asten is meer dan indrukwekkend. 

Onder de bezielende leiding van Harry 
van der Loo groeide Klok & Peel in ras 
tempo uit tot een van 's lands aantrek-
kelijkste musea voor het hele gezin. 
Het museum bruist; dankzij leerzame 
tentoonstellingen van hoog niveau en 
sfeervolle randprogrammering. 

Denken en doen van Harry van der Loo 
is grenzeloos in meerdere opzichten. 

Buitengewoon gedreven 
maar eigenzinnig is ie ook  
Een ambitieuze man. Buitengewoon gedreven en een man met visie. 
Dat waren de eerste indrukken die ik van Harry kreeg toen ik hem in december 
2012 leerde kennen. Intussen ken ik hem beter en kan ik er meer kwalificaties 
aan toevoegen. Laat ik ze samenvatten met: 'Maar eigenzinnig is ie ook'.   

Voordat ik in Asten kwam, kende ik 
Harry niet. Wel zijn Museum Klok & Peel. 
Daar was ik in de sollicitatieperiode 
discreet poolshoogte gaan nemen. Je 
wilt als kandidaat-burgemeester weten 
wat een gemeente te bieden heeft. Ik 
vond het meteen een prachtig museum. 
Dat vossenhol in de afdeling Peel bijvoor-
beeld. 

Eenmaal in functie kreeg ik praktisch 
met Harry te maken. Een man van het 
grote gebaar die overal goede contacten 
had, bij de provincie, in het culturele veld. 
Gruts op zijn museum, dat door Hare 
Majesteit de Koningin was geopend. 
En ja, ik moet zeggen dat ik het jammer 
vond dat ik toen geen burgemeester in 
Asten was. 

Hoge ambities koesteren is niet verkeerd, 
maar ze kosten wel geld. Dan krijg je een 
andere Harry tegenover je. Hij zal er alles 
aan doen om, wat hij heeft bedacht, voor 
elkaar te krijgen. Het beschikbaar stellen 
van gelden is een zaak van de politiek. 
De politieke verantwoordelijkheid lag 

Zijn niet aflatende inspanningen voor 
restauratie van het Netherlands Carillon 
naast Arlington National Cemetery in 
Washington getuigen daarvan. 

Ook als laureaat van de Brabant Bokaal 
organiseert hij binnen stichting de Bra-
bantse Hoeders culturele evenementen 
met provinciale uitstraling. 

Door zijn enthousiasme, verbindende 
manier van doen en harde werken wordt 
Harry van der Loo op handen gedragen; 
in Asten en ver daarbuiten. 
Een groot bestuurder en een groot 
mens!  

Wim van de Donk | oud-Commissaris van de Koning Noord-Brabant 

Harry van der Loo en burgemeester Hubert Vos 
tijdens opening Pompoendagen 2016. 

Harry van der Loo en Wim van de Donk tijdens 
de Herdenking Doublecrash. Februari 2020.  
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Een groot bestuurder en een groot mens

eerst bij wethouder Jac van Bussel 
en sinds 2018 bij wethouder Janine 
Spoor. 

Voor de ander kan Harry niet gemak-
kelijk zijn. Er zijn diverse discussies 
geweest over klokkendagen, VVV, 
de Toerismepoort, de PeelAcademie, 
de Singing Bronze Foundation en het 
afgelopen jaar rondom voorgenomen 
bezuinigingen. In zijn enthousiasme 
kan hij ver gaan. 

Aan mij de taak om ook als ambas-
sadeur voor het museum op te treden. 
Dat heb ik altijd met overtuiging en 
plezier gedaan, zowel achter de 
schermen als in het openbaar. Mijn 
aanwezigheid werd op prijs gesteld 
als er belangrijke mensen kwamen 
of bij speciale gebeurtenissen. 
Bij al die gelegenheden – van 
Pompoendagen tot openingen van 
exposities – luisterde ik altijd graag 
naar Harry, want als hij speecht is hij 
fenomenaal. Per saldo koester ik 
bewondering voor hem, absoluut. 
Het is gigantisch wat hij met de vele 
gemotiveerde vrijwilligers heeft 
gepresteerd."

Janine Spoor | wethouder Sociaal domein Gemeente Asten   

Recht op het doel
Mijn eerste ingeving: Harry is een bijzondere man. Wel eentje met een gebruiks-
aanwijzing. Maar zeer zeker met het hart op de goede plaats. Alles wat ik over 
hem zeg, moet je in die context zien. Hij handelt in alle oprechtheid en open-
heid. Bij hem geen addertjes onder 't gras. 

Maar: het politieke spel is hem misschien wat minder gegeven. Terwijl je dat sub-
tiele soms ook nodig hebt om optimale resultaten te bereiken. Ik zie Harry als de 
voetballer die bij de eigen doelverdediger de bal ophaalt en dan in één streep 
over het veld gaat om aan de overkant in zijn eentje de keeper van de tegenpartij 
te verschalken. De rest staat er dan bij en kijkt ernaar. Dat hij het gewenste doel-
gebied bereikt staat vast, maar dat hij daadwerkelijk scoort is minder zeker. Soms 
is het slimmer ook anderen in het spel te betrekken, een handig passje zijwaarts 
te geven of een sterke assist. 

Met zijn stijl van spelen heeft hij het museum natuurlijk wel op de kaart gezet. 
Vanaf het eerste moment dat ik met Harry te maken kreeg, heb ik daar grote 
bewon dering voor opgevat. Bewondering voor het museum én voor Harry, want 
die twee zie ik onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zijn gepassioneerde manier 
van werken niet altijd even gemakkelijk is voor anderen, zij hem vergeven. 'Heb je 
even?' duurt bij Harry altijd een uur, daar helpt geen moedertje lief aan. 

Als gevolg van zijn enorme betrokkenheid heeft Harry zich de aangekondigde 
bezui nigingen op Museum Klok & Peel persoonlijk aangetrokken. Niet terecht, 
want dat gaat niet om hem; dat is puur een financieel-technisch verhaal. Het floreren-
de museum dreigt voor een kleine gemeente als Asten een te zware last te worden. 

En dan kan Harry wijzen op bestuursopdrachten en afspraken die in het verleden 
zijn gemaakt, maar het is geen wet van Meden en Perzen dat die eeuwig overeind 
blijven. In de politiek veranderen dingen nu eenmaal. Meestal om de vier jaar, soms 
vaker nog. Dat is voor Harry moeilijk te accepteren en dat snap ik. Maar de hakken 
in het zand zetten, is dan niet zaligmakend. Daarmee krijg je tegenstanders – en 
die heeft hij in de gemeenteraad ook – niet over de brug. Dan is het juist tijd voor 
het betere netwerken, waar Harry altijd zo sterk in is geweest. 

Ook al is Harry geen voorzitter meer, als verantwoordelijk wethouder beloof ik hem 
dat ik mijn stinkende best blijf doen om het prachtige museum, dat hij en zijn 
mensen hebben opgebouwd, zo goed mogelijk in stand te houden. Ik kan overigens 
nog moeilijk wennen aan een museum zonder Harry. Een functie op de achtergrond? 
Ik weet 't niet, ik denk niet dat dit bij Harry past. Bovendien gun ik het hem ook van 
harte om samen met Hanny te genieten van zijn trots: zijn kinderen en kleinkinderen. 

Bloemenhulde wethouder Janine Spoor tijdens de laatste bestuursvergadering 
met Harry van der Loo als voorzitter. Mei 2020. 
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Gerard Rooijakkers | cultuurhistoricus en etnoloog 

Niemand is groter 
dan de Peel
Harry's jongste wapenfeit is dat hij de Aktion im Moor van Joseph Beuys heeft 
teruggehaald naar de Peel. Dat illustreert precies wat wij – wijlen Joep Baart-
mans, de oud-gedeputeerde en ik – bedoelden toen wij in 2008-2009 'De Peel 
als culturele biotoop' mochten samenstellen, het inhoudelijke kompas voor 
het te vernieuwen Museum Klok & Peel. Bij alles wat Harry sindsdien voor het 
museum heeft gedaan, heeft hij dat beleidsplan voor ogen gehouden. Hulde!    

Leuk ook voor een adviseur die nota's 
soms in bureauladen ziet verdwijnen, 
maar daar gaat het niet om. Bij het uit-
stippelen van een nieuwe koers voor het 
Astense museum met zijn twee collec-
ties, was het van cruciaal belang dat er 
een einde kwam aan de stammenstrijd 
tussen het Nationaal Beiaardmuseum 
en het Natuurmuseum Asten. 

De toekomst van het beiaardmuseum 
lag voor de hand: zijn prachtige wereld-
collectie moest goed beheerd en uitge-
bouwd worden. Maar de Peelcollectie 
was minder uniek. Hoe moest die 
gelijk waardig worden gepresenteerd? 
Daar waren nieuwe inzichten voor nodig. 
Niet enkel flora en fauna deden ertoe, 

het grote levensverhaal van de Peel 
moest verteld worden. Hoe het land-
schap er in de loop der eeuwen de 
cultuur heeft gekneed. Geen mens die 
er zich aan kon onttrekken. 'Niemand is 
groter dan de Peel', zeiden wij. Maar hoe 
laat je dat zien? 

Verhalen
Door de verhalen te vertellen. Verhalen 
van Romeinen, boeren, turfstekers, 
pastoors, soldaten en ja, ook kunstenaars. 
Ook een man als Joseph Beuys liet zich 
tijdens zijn Aktion im Moor door de Peel 
inspireren. Ik vind het mooi dat Piet 
Snijders en Harry van der Loo dat verhaal 
voor vergetelheid hebben behoed en 
hebben toegevoegd aan het collectieve 

geheugen, vanwaar het mensen kan 
inspi reren. Dát is wat cultuur beoogt.

Harry van der Loo heeft dat uitstekend 
begrepen. Hij heeft zich naast Luc 
Rombouts en Joost Eijsbouts ontwikkeld 
tot een bevlogen voorvechter voor de 
klokkencultuur. Daarnaast heeft hij aller-
lei initiatieven genomen om de Peel 
cultureel op de kaart te zetten. 

In de steek
Helaas is hij daarbij in de steek gelaten 
door de Provincie. Den Bosch voert al 
sinds 1978 geen museaal beleid meer. 
Al het geld gaat naar het Noordbrabants 
Museum. Dat zit goed in de slappe was 
en kan leuke dingen doen. Tegelijk rest 
kleinere musea enkel incidentele subsi-
dies met lokale steun en daardoor een 
kwijnend bestaan. Niet alleen in de Peel, 
overal in Brabant.

Door gebrek aan visie in Den Bosch 
worden de regio's systematisch onterfd. 
Want gemeentebesturen zeggen op hun 
beurt ook: als Rijk en Provincie niks doen, 
waarom zouden wij dan de portemon-
nee blijven trekken? Het is een fatale 
dynamiek met een troosteloos leeg 
cultureel landschap aan het einde van 
de tunnel. 

Consequent
Harry heeft daar met alles wat hij in zich 
heeft tegen gestreden. Met zijn plan voor 
Toerismepoorten heeft hij de negatieve 
spiraal proberen te doorbreken, maar 
dat is hem ondanks zijn roemruchte 
vasthoudendheid niet gelukt. Met con-
sequent doorvoeren van uitgestippeld 
beleid, met het voortdurend leveren van 
hoge kwaliteit en met het uitbouwen van 
een ijzersterk netwerk is hij wel heel ver 
gekomen.  

Nu is het zaak dat Harry's netwerk rond 
Museum Klok & Peel blijft voortbestaan. 
Dat alles wat bereikt is, wordt geborgd 
en gekoesterd. Indachtig de lijfspreuk 
'niemand is groter dan de Peel', moet 
een opvolger niet alles anders willen 
doen. Wees als gemeente en regio nou 
eens voluit trots op wat is bereikt en 
draag dat gezamenlijk in fier zelfbewust-
zijn uit. Want – en dat weet Harry als 
geen ander – niets is vanzelfsprekend.

Gerard Rooijakkers tijdens de aftrap van de PeelAcademie. Maart 2018.   
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Daags na mijn afscheid in 2005 als 
burgemeester van Oirschot kreeg ik 
bezoek van de burgemeester en de 
wethouder van cultuur van Asten. 
Of ik m'n schouders wilde zetten 
onder het fuseren van de diverse 
stichtingen die (toen) samen (globaal) 
het huidige museum vormden. Toen 
dat leek te gaan lukken, ging ik op 
zoek naar een gedreven en krachtige 
voorzitter...

Tijdens mijn twee gesprekken met Harry 
van der Loo kwam ik onder de indruk 
van zijn sterke persoonlijkheid en zijn 
capaciteiten om met kracht en doorzet-
tingsvermogen dergelijke klussen te 
klaren. 
Hij was bezig om heerlijk van z'n aan-
staande pensioen te gaan genieten. 

We hadden een kater gestrikt!

Frits Speetjens | ambassadeur Museum Klok & Peel

Gelukkig kon ik hem ervan overtuigen 
dat de bestuurlijke en directionele leiding 
over wat nú Klok & Peel heet een uitda-
gende invulling zou kunnen worden van 
zijn komende vrije tijd. Na aanvankelijke 
aarzeling kon ik hem in het tweede ge-
sprek over de streep trekken: 'Jij bent er 
met een schaartje voor geknipt; Asten 
heeft jou nodig!'

Wát heeft Klok & Peel wel gevaren met 
de visies en energie van Harry! Zeldzaam. 
Dat viel niet alleen op in het museum, 
maar ook daarbuiten. We hadden een 
kater gestrikt! Hij maakte alle deuren 
open en zorgde dat alle stakeholders in 
Brabant, maar zeker ook in het hele land 
enthousiast werden en bleven.
Het gebouw werd grondig vernieuwd, 
de financiën werden gesaneerd en de 
planningen gestroomlijnd; alles conform 
zijn ervaringen in het bedrijfsleven, waar 
hij erg succesvol was.
Vele hoogtepunten werden de afgelopen 
veertien jaar aaneen geregen. We waren 
met hem erg trots dat Koningin Beatrix 
het prachtig vernieuwde museum kwam 
openen.
Beste Harry, dank je wel voor alles wat 
je voor Klok & Peel hebt gedaan; dat is 
voorwaar allemaal heel cruciaal voor nú 
en voor de toekomst!

Of ik eens naar de plannen wilde kijken...

Wil van Roosmalen | vicevoorzitter en penningmeester Museum Klok & Peel

Het was op een regenachtige dag in het voorjaar van 2009 dat ik met mijn 
kleinkinderen een middag het museum bezocht. Na de rondgang kwam ik 
Harry tegen. Wij hadden samen in het bestuur van Industrieel Contact Asten 
Someren gezeten en ik was hem daar opgevolgd als voorzitter. Al snel kwam 
het gesprek op de verbouwplannen van het museum, of ik daar eens naar 
wilde kijken…

Al snel na de eerste bijeenkomst werd ik 
gebombardeerd tot voorzitter van de 
Bouwcommissie. En als je over zo’n grote 
investering mag meepraten, dan hoor je 
toch minstens in het bestuur thuis, vond 
men.
We weten nu dat het onvoorstelbare is 
gelukt. Harry kreeg uit verschillende 
potjes subsidie toegewezen en met het 
uitwerken van de plannen kon worden 
begonnen. Een echte bouwcommissie 
werd samengesteld die de werkzaam-
heden zou begeleiden.
Harry had de gelden binnengebracht en 
hij zei: “Jij mag ze met de Bouwcommissie 
opmaken”.
Nou, dat is gelukt, het museum heeft een 
echte metamorfose ondergaan. Toen we 
de opening gingen plannen, kwam het 
idee om iemand van het Koninklijk Huis 

hiervoor uit te nodigen. ‘Nee’ hebben 
we en ‘ja’ kunnen we krijgen! Bijzonder 
was de tijd van geheimhouding vanaf 
januari 2012. Uiteindelijk werd het 
museum geopend door onze toenmalige 
Koningin Beatrix op 24 april 2012.
Tijdens de verbouwing werd alles ge-
daan om een extra subsidie voor de in-
richting te krijgen, maar dat lukte niet. 
We hebben toen met een beperkt bud-
get en de inzet van vele vrijwilligers, die 
vele liters verf hebben verwerkt, de in-
richting zodanig aangepast dat in de 
toekomst onderdelen vernieuwd konden 
worden, zonder ingrijpende verande-
ringen.
Door verschillende projectsubsidies en 
niet te vergeten de BankGiro Loterij 
Museumprijs 2014, werd de presentatie 
in meerdere zalen aangepast. En de 

vernieuwing van de overige ruimtes 
wordt in de komende jaren afgerond.
Kortom de kwaliteit van het museum 
voldoet nu aan de hedendaagse eisen 
en dat was uiteindelijk het doel van 
Harry. En dat doel is bereikt, dankzij de 
vasthoudendheid van Harry.

Harry, het was fijn om mijn bijdrage te 
leveren aan het realiseren van wat toen 
jouw beeld van Museum Klok & Peel was. 
Dank daarvoor.

Wil van Roosmalen (r) bij Harry's benoeming tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, April 2012. 

Frits Speetjes.
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Harry al bij de punt van een 
zin en ik pas bij de hoofdletter 

Frans Boer | oud-directeur Museum Klok & Peel 

In januari 2007 startte Harry als voorzitter van het Nationaal Beiaard- en 
Natuurmuseum Asten. Hij vroeg me 'tijdelijk' mee als directeur om samen met 
hem de zaak vlot te trekken. Tijdelijk was een ruim begrip. Het duurde tot de 
zomer 2009, na het veertigjarig bestaan van het museum. Dit werd veroor-
zaakt door het hands-on karakter van de organisatie. 

Na een intensieve inventarisatie met de 
vrijwilligers was er zicht op de voor-
naamste acties, maar daar hoorde een 
niet te kleine geldsom bij. We zijn in die 
tijd intensief bezig geweest gemeente, 
provincie en erfgoed te benaderen voor 
pecunia. 
"We moeten het ijzer smeden als het 
heet is," zei Harry. Het mooie was dat, als 
het niet heet genoeg was, Harry zijn eigen 
vuurtje opstookte om vervolgens het 
ijzer te smeden tot het paste. De vaart 
kwam erin, Harry kwam op dreef.  

Ik zei weleens: "Harry, jij bent al bij de 
punt van de zin en ik pas bij de hoofd-
letter." 
 
Er kwamen budgetten vrij voor veilig-
heid, automatisch kassasysteem – nodig 
voor museumjaarkaart, tuin en onder-
houd, samenwerking Atlant. En voor het 
opstellen van een startplan locatie en 
presentatieverbetering. 
Alle plannen stoelden op de specifieke 
kennis van onze vrijwilligers, die hun 
schouders er onder zetten en goeddeels 

voor de uitvoering zorgden, samen met 
de technische dienst. 

De vrienden van het museum zorgden 
voor een belangrijke bijdrage. 
De sponsors waren zeer betrokken. 
Iedereen werd geïnformeerd door het 
nieuwe Museum informatie-magazine 

Museummensen geïnspireerd; 
bestuurders tot wanhoop 

Yvonne Botden | oud-directeur Museum Klok & Peel 

Zeg je ‘Museum Klok & Peel’, dan zeg je ‘Harry van der Loo’. Harry, zeven jaar 
heb ik samen met jou mogen werken aan het vervolmaken van het museum. 
Niets was je te veel om je doel te bereiken. Dat dit niet altijd even makkelijk 
was voor je omgeving, hoorde daar ook bij. 
Een grote verbouwing en vele hoogtepunten hebben we in de periode 2009-
2016 samen met de vele vrijwilligers mogen beleven. De ontvangst van de 
Koningin, de museumprijs, het leukste uitje en de uitzendingen van Tussen 
Kunst en Kitsch zijn enkele van de memorabele feiten. Maar ook schitterende 
evenementen, lezingcyclussen en tentoonstellingen. 

Topbeiaardiers
Diverse bijzondere optredens op de 
beiaard met topbeiaardiers, soms in 
combinatie met andere musici en in-
strumenten: gitaar, harp, blazers en vele 
andere. Uitvoeringen op vele plaatsen: 
in de kerktoren in Asten, de centrale hal 
van het museum, het voorplein en de 
Oranjerie. 
Een jarenlange samenwerking met het 
Nederlands Studenten Orkest en een 

doofblindendag in het museum. Je was 
creatief en zette alles in. Alle vrijwilligers 
werden gemobiliseerd om mensen 
attent te maken op Museum Klok & Peel 
en te stemmen op het museum voor de 
museumprijs. Het museum liep mee in 
de carnavalsoptocht, vrijwilligers deel-
den kaartjes uit op diverse plaatsen in 
het land en boorden hun netwerken 
aan.  

Geïnspireerd
Harry, jouw gedrevenheid heeft de 
museummensen geïnspireerd, maar 
ook menig bestuurder tot wanhoop 
gebracht. Maar je hebt Museum Klok & 
Peel hiermee wel op de kaart gezet. 
Vele hoogtepunten heb je mogelijk ge-
maakt. Voor al je verdiensten in het leven 
en je inzet voor het museum ben je 
terecht benoemd tot Ridder in de Orde 

Frans Boer in de tuin van Museum Klok & Peel.

Yvonne Botden en Harry van der Loo tijdens  
de Doofblindendag 2016.



9

Harry denkt in 
arrangementen

Wim Kuepers | oud-bestuurslid Museum Klok & Peel 

Negen jaar heb ik met Harry van der 
Loo samengewerkt. In die periode heb 
ik hem goed leren kennen. Harry is 
voor mij een man met vele kwaliteiten. 
Maar vooraleer verder te vertellen iets 
over het begin.

Harry en ik werden in 2006 tegelijkertijd 
door Frits Speetjens aangezocht om 
zitting te nemen in een nieuw bestuur 
dat het museum in Asten toekomst-
bestendig moest maken. Harry werd 
voorzitter en ik, vanuit mijn achtergrond 
als natuurbeschermer in dienst van het 

 Ministerie van Landbouw, bestuurslid  
 namens de afdeling 'Natuur'. 
Probleem op dat moment was dat het museum in Asten niet meer naar behoren 
functioneerde. De organisatie van twee musea onder één dak – het Nationaal 
Beiaardmuseum en het Natuurmuseum Asten – liet te wensen over. Bij een terug-
lopend bezoekersaantal was het duidelijk dat er iets moest gebeuren.

Het bestuur ging aan de slag met een nieuwe visie en strategie om het museum te 
moderniseren. En daar kwamen de kwaliteiten van Harry van der Loo om de hoek 
kijken. Harry had perfect in de gaten dat een sterk museum niet langer in zichzelf 
gekeerd kon zijn, maar de blik naar buiten moest richten en moest zoeken naar 
maatschappelijke verbreding. Met niet aflatende inspanning ging hij trefzeker 
verbindingen aan die het museum sterker maakten. Ik denk aan natuur- en culturele 
organisaties, de beiaardierswereld, het sociale domein, de vrijetijdseconomie. 
En waar het museum toch op de schop moest zocht hij ook de uitdaging van de 
duurzaamheid op. 
Harry denkt altijd in arrangementen. In combinaties die elkaar versterken. Op die 
manier heeft hij een ijzersterk netwerk opgebouwd van wetenschappers, bestuur-
ders, maar ook van uitvoerders. Meestal werkt zijn enthousiasme aanstekelijk, maar 
soms loopt hij te ver op de troepen vooruit. Dan vindt hij het lastig te accepteren 
dat anderen het tempo soms niet kunnen bijbenen. 

Wat ik verder enorm in hem bewonder is zijn passie voor Museum Klok & Peel. Als 
het om het museum gaat is geen uitdaging hem te zwaar. Zoals hij voor het museum 
middelen bijeen heeft weten te halen, fenomenaal. Of Klok & Peel weet te promoten. 
En onverzettelijk als het hem dan eens tegenzit. Dan zet ie zich schrap en wordt ie 
taai. Nooit bang voor autoriteiten. Maar ook niet te bang om op de werkvloer zelf 
de handen uit de mouwen te steken als dat nodig is. Met zijn passie combineert hij 
dat alles heel natuurlijk. Terugkijkend kan ik alleen maar zeggen dat het een ge-
noegen was om aan de zijde van Harry het museum te helpen professionaliseren. 
Ik wens Harry toe dat het hem in de toekomst goed gaat. Dat hij nu meer de tijd voor 
zichzelf gaat nemen. Ik vertrouw erop, dat hem dat ook lukt; hij golft immers al..." 

van Oranje-Nassau. Ik hoop dat je nog 
vele jaren in goede gezondheid samen 
met Hanny, jullie kinderen en klein-
kinderen kunt genieten van al het 
moois dat het leven en het museum 
te bieden heeft. Het ga je goed.

Yvonne Botden is momenteel directeur bij 
Zwembad en Waterskibaan De IJzeren Man 
Eindhoven-Weert. 

dat de gezamenlijke informatie van 
zowel klokken als natuur bevatte. 
Zodoende kon de start-up in nieuwe 
stijl gestalte krijgen. Het was een inten-
sieve, interessante, vriendschappelijke 
periode, die ik zeker niet heb willen 
missen. 
Harry, bedankt. Wim Kuepers in gesprek met Frits Speetjens. 
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Het gaat nooit om 
zijn ego, maar om het 
klinkende resultaat

Frank Steijns | stadsbeiaardier / eerste violist orkest André Rieu  

Ik bewonder Harry’s belangeloze inzet om steeds nieuwe, duurzame verbanden 
en samenwerkingen te creëren in de (inter)nationale klokkenwereld. 
Wat hem daarbij siert is dat het daarbij nooit om zijn eigen ego gaat, maar 
steeds – letterlijk – om het klinkende resultaat: de bronzen galm van carillons 
en klokken. 

De zeldzame drieëenheid 
in Harry van der Loo

Luc Rombouts | beiaardier/ campanoloog/ bestuurslid Singing Bronze Foundation

In 2007 kreeg ik een telefoontje uit Nederland. Een zekere Harry van der Loo 
nodigde me uit om bij hem thuis eens te komen praten. Bij een goede koffie 
in Asten vroeg hij me om toe te treden tot het bestuur van het museum dat 
toen nog Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum heette. Harry had een 
beiaar dier/campanoloog nodig om de beleidsmatige en inhoudelijke 
ontwik keling van het domein klok en beiaard te behartigen. Ik had een 
gevulde werkagenda, maar Harry bracht een overtuigend verhaal en dus gaf 
ik hem een aarzelende ‘ja’. 

Zeer snel maakte die aarzelende start 
plaats voor groot enthousiasme. Harry’s 
lange-termijnvisie voor het museum 
– de ‘stip op de horizon’, zoals hij dat 

graag noemt – en de gedrevenheid 
waarmee hij zijn visie met mensen bin-
nen en buiten het museum kon delen, 
werkten immers bijzonder stimulerend. 

Harry gaf me de kans om mee bij te 
dragen aan een aantal uitdagende 
projecten: de inhoudelijke invulling van 
het vernieuwde museum, de zaal ‘Klank 
van de Lage Landen’, de oprichting 
van Singing Bronze Foundation, 
de Arlington-expo… 

De inspirerende context van het 
museum is zonder twijfel een factor 
geweest die mij ertoe aanzette om een 
doctoraatsproject te starten. Het was 
voor mij dan logisch om Harry te vragen 
om als paranimf op te treden tijdens mijn 
promotieverdediging in de Academie-
zaal van de Universiteit Utrecht, en het 
was voor mij een grote eer dat hij daarin 
toestemde. 

Harry combineert de energie van een 
ondernemer en de verbaliteit van een 
politicus met het hart van een cultuur-
mens – een hoogst zeldzame drieëen-
heid die hij inzette voor de ontwikkeling 
van Museum Klok & Peel. 

Hij eiste veel van zichzelf en van anderen. 
Daardoor tilde hij het museum, zijn 
medewerkers en vrijwilligers naar een 
hoger niveau en bracht hij de droom van 
een museum met nationale uitstraling 
zeer nabij. Dit werk is echter nooit af. 
Nu Harry afscheid heeft genomen als 
bestuursvoorzitter, is het aan ons om zijn 
visie verder in de praktijk te brengen.

Hanny en Harry van der Loo en An van Winckel en Luc Rombouts bij Luc's promotie tot doctor in 
de musicologie aan de Universiteit Utrecht. November 2016. 
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Harry houdt daarbij niet enkel oog voor het verleden, het erfgoed 
dat gekoesterd moet worden, maar vooral ook de blik op de 
toekomst. De jeugd, de ontwikkeling van de carilloncultuur in 
veranderende tijden. 

Op persoonlijk vlak ben ik blij en trots met Harry van der Loo 
de bruikleen te hebben gerealiseerd aan Museum Klok & Peel 
van mijn mobiel carillon, dat onder meer via André Rieu miljoenen 
mensen wereldwijd heeft laten kennismaken met het carillon 
als typisch stuk Nederlands erfgoed. Als boegbeeld van de 
modernste carilloncultuur is dit instrument momenteel 
opgenomen in de permanente collectie van het museum.
 
Behalve beiaardier van Maastricht, Weert en Heerlen is Frank Steijns eerste violist in het 
Johann Strauss Orkest  van André Rieu.

Als zijn ogen glinsteren heeft hij een plannetje

Diederik Oostdijk | hoogleraar Engelse literatuur Vrije Universiteit Amsterdam 

Harry noemt zichzelf soms het oliemannetje en dat is helemaal terecht. 
Hij hield het Klok & Peel-schip draaiende; en nog belangrijker, hij zorgde 
ervoor dat het museum bleef drijven in de woelige zee van de Brabantse 
museumwereld. 

Ik leerde Harry kennen in 2013 bij de 
boekpresentatie van Luc Rombouts’ 
Engelstalige boek Singing Bronze. 
Ik had kort daarvoor Luc zelf ontmoet, 
toen ik het idee had om een boek te 
schrijven over een intrigerend maar 
nooit onderzocht carillon in Arlington, 
Virginia: het Netherlands Carillon ge-
naamd.

Groot project
Geen van ons drieën kon toen vermoe-
den hoe groot dit project zou worden 
en zou leiden tot twee boeken Bells for 
America en Klokken voor Amerika, tot een 
tentoonstelling en een special van het 
televisieprogramma Andere Tijden, 
maar ook de impuls gaf voor een groot-
scheepse renovatie van het Netherlands 

Carillon door Koninklijke Eijsbouts en 
de National Park Service, waar wij over 
mochten adviseren. 

Visie
Maar eerlijk is eerlijk: Harry had als eerste 
een visie over Klokken voor Amerika en 
'The Completion of a Grand Gift.' Toen ik 
Harry die middag vertelde over het toen 
nog vergeten Nederlandse monument, 
zag ik zijn ogen glinsteren. Inmiddels 
weet ik dat dit betekent dat Harry een 
plan heeft. En dan is hij niet meer te 
stoppen.
Zonder Harry zou het Netherlands 
Carillon veel minder aandacht hebben 
gehad. Harry is een geweldige motivator 
en een fantastische kracht als hij aan je 
kant staat. 

Klepel
Ik kan ook zien dat hij niet de makkelijk-
ste is en ik ben blij dat ik nooit met hem 
heb hoeven onderhandelen. Misschien 
is hij niet zo zeer een oliemannetje, maar 
de klepel van een klok. Hij zet de toon 
en hij waarschuwt en activeert anderen. 
Het is zonde dat hij nu ook aangeeft 
dat het tijd is om te stoppen.

Frank Steijns (m) bij ondertekening  bruikleenovereenkomst Carillon 
Frank Steijns tijdens het NSO-concert. Januari 2020. 

Auteur Diederik Oostdijk en curator Luc Rombouts bij  livestream opening 
tentoonstelling Klokken voor Amerika. April 2020.       
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Joost Eijsbouts | directeur Royal Eijsbouts Klokkengieterij

Geestdriftig, creatief 
en vasthoudend
Gedurende de vele jaren dat Harry 
voorzitter was van het museum, heb 
ik op veel momenten van zeer nabij 
kunnen volgen met welke geestdrift, 
creativiteit en vasthoudendheid hij 
leiding gaf. Ga d'r maar aan staan: 
twee musea onder één dak omvor-
men tot het unieke Museum Klok & 
Peel zoals wij dat vandaag de dag 
kennen! 

Klok & Peel geeft enerzijds een prachtige 
en veelzijdige doorkijk in de ontstaans-
geschiedenis en ontwikkeling van het 
mooie gebied de Peel met zijn flora en 
fauna. Anderzijds beschikt het binnen 
de afdeling Klok over een collectie 
klokken, bellen en uurwerken uit alle 
culturen en van een uniciteit zoals die 
volstrekt nergens anders ter wereld te 
vinden is. 

Door Harry ontvangen worden 
voelt als een voorrecht

Treesje Eijsbouts-Knitel | goodwillambassadeur Museum Klok & Peel 

Bij alles wat hij is, is Harry ook een zeer charmante gastheer. Met zijn voor-
komende ontvangst brengt hij je bijna in verlegenheid. Ik was altijd blij als 
mevrouw Van den Brink er ook was. Dan werden wij in één adem genoemd 
en leek het niet zo exclusief.

Ik bedoel dat niet negatief hoor. In het 
museum ontvangen worden door Harry 
voelt als een voorrecht. Zo hartelijk als 
hij je bij de deur al staat op te wachten, 
echt chic. En niet alleen Harry, ook zijn 
rechterhand mevrouw Schriks en de 
andere museummedewerkers en 
-vrijwilligers, ze zijn allemaal zo aardig.

Collectie
Ik heb het museum zien ontstaan en zien 
groeien. Vanaf het allereerste begin, toen 
campanoloog André Lehr door wijlen 
mijn man Max in de gelegenheid werd 
gesteld om de klokkencollectie op te 
bouwen. 
Dat was bijzonder. Veel opdrachtgevers 
die klokken lieten gieten, hadden niet 
het historisch besef dat oude klokken 
een culturele waarde kunnen hebben. 
Zij lieten ze vanwege het dure klokken-

brons het liefst omsmelten. André Lehr 
echter, wou bijzondere klokken bewaren 
en Max heeft dat streven altijd van harte 

ondersteund. Anders was de klokken-
collectie nooit van de grond gekomen. 
Max heeft de heropening van het klok-
kenmuseum door prins Bernhard nog 
wel meegemaakt, maar was toen al ziek. 
Na zijn vroege overlijden ben ik zes jaar 
lid geweest van het bestuur van het 
Nationaal Beiaardmuseum. Niet per se 
het fijnste bestuur om in te zitten. 
André Lehr kreeg veel voor elkaar, maar 
niet altijd met tact.

Bewondering
Na mijn bestuursperiode werd ik good-
willambassadeur voor het museum. Ik 
heb grote bewondering voor de manier 
waarop Harry en al zijn mensen in Klok 
& Peel van de twee oorspronkelijke 
musea zo'n mooie eenheid hebben 
weten te maken. Bewondering ook voor 
Hanny, die haar Harry de vrijheid heeft 
gegeven om te doen wat ie allemaal 
heeft gedaan. 

Als er in Klok & Peel iets te doen is en ik 
word uitgenodigd, ga ik er nog steeds 
naar toe als ik maar enigszins kan. Of het 
nu gaat om openingen, boekpresentaties 
of NSO-concerten, het is altijd stijlvol en 
tot in de puntjes verzorgd. Werkelijk 
een feest om naar toe te gaan!

Joost Eijsbouts (l) en Harry van der Loo (r) 
flankeren bezoekende VS-ambassadeur 
Peter Hoekstra. November 2019.   

Mgr. Antoon Hurkmans, mevr. Treesje Eijsbouts 
en Harry van der Loo bij opening expositie 
Asten klinkt in de Notre Dame. Juni 2013.  
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Organisatie
De enorme verdienste van Harry is dat 
hij een organisatie heeft gebouwd, die 
dit museum op ongekende wijze is 
gaan dragen. Met een ongeloofwaardig 
klein aantal betaalde professionals en 
een even zo ongeloofwaardig groot 
aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers. 
Twee musea met van oudsher ieder 
hun eigen genenstructuur, versmolten 
tot één museum met twee collecties 
die elkaar versterken. Gezamenlijk zetten 
ze een beleving neer, die hogelijk wordt 
gewaardeerd door bezoekers uit binnen- 
en buitenland. 

Onder Harry's bezielende leiding groeide 
de statuur van het museum gestaag. 
Het werd in fasen uitgebreid en verwierf 
de allure van een museum dat zich in 

Bruisend, meeslepend, niet te stoppen...

Irene Asscher-Vonk | voorzitter Museumvereniging 

Denkend aan Harry zie ik ontkurkte 
champagne. Bruisend, meeslepend, 
als een niet te stoppen vat vol plannen 
en ideeën op zijn doelen afgaan. 
Altijd energiek en overlopend van 
enthousiasme. Zo heb ik hem leren 
kennen en zo is hij in mijn ogen nog 
altijd. Harry is geen steek veranderd.  

Ik ken hem al vrij lang, toch zeker een 
jaar of zeven. Harry in zijn hoedanigheid 
als voorzitter van Museum Klok & Peel 
en ik als voorzitter van de Museum-
vereniging. Hij bezoekt trouw onze 
jaarvergaderingen, waar hij altijd van 
zich laat horen in positieve zin. Ik heb 
het nooit een straf gevonden om bij het 
afsluitende diner naast hem te zitten, 
Harry is een onderhoudende man. 

Ik zie hem ook als een zeer bekwame 
museumvoorzitter. Hij weet hoe in de 
Peel de konijntjes lopen en in de 
klokken wereld heeft hij zich uitstekend 
ingewerkt. Hij pikt veel en snel op van 
anderen en omringt zich graag met 
specialisten, zoals klokkendeskundige 
Luc Rombouts. Dat tekent hem ook. 

In mijn functie zie ik veel museum-
mensen. Dat zijn altijd mensen met 
passie, met hart voor hun zaak. Altijd in 
voor nieuwe connecties, altijd in de 
weer voor hun museum. Zo ook Harry.
Ik weet dat hij heel graag structureel 
geld van rijk of provincie had willen 
rege len voor zijn Museum Klok & Peel. 

Ik begrijp dat, maar vind dergelijke steun 
niet het hoogste goed voor een culturele 
instelling. Dat zijn mensen als Harry zelf. 
Een museum kan zich niets beter wensen 
dan zo'n gangmaker, zo'n motor die 
met veel power blijft doorgaan om 
onvermoeibaar steun los te peuteren 
waar die wel haalbaar is. Harry zegt dat 
hij het rustiger aan wil doen, maar ik 
moet dat nog zien. Hij zit nog zo vol 
energie.

Museum Klok & Peel is zo'n beetje 
Harry's kindje geworden. Hij heeft alles 
gegeven om dat kind groot te brengen. 
Maar kinderen zijn niet alleen een last, 
ze zijn ook een lust. Ik gun Harry dat hij 
de rust vindt om daarvan te genieten. 
Cultuur is geen taak die je jezelf oplegt 
voor het genot van anderen, je mag er 
ook zelf plezier aan beleven. Gewoon 
tevreden achterover leunen en zeggen: 
dat heb ik toch maar mooi voor elkaar 
gekregen. Dat besef wens ik Harry van 
harte toe.

tal van opzichten kan meten met vele 
grotere musea in den lande. 

Geldstromen
Daarbij kan niet genoeg worden bena-
drukt, dat de imponerende ontwikkeling 
van Klok & Peel niet voortvloeit uit grote 
geldstromen richting museum. 
Integendeel, een rode draad in het 
bestaan van dit museum is juist, dat 
het zich ontwikkelde bij het ontbreken 
van het 'grote geld' waar veel andere 
musea aanspraak op maken. 
Visie, creativiteit en een grote mate 
van vasthoudendheid zijn de pijlers 
waarop dit museum is gefundeerd 
en daarvoor heb ik oprecht heel diep 
respect.

Irene Ascher-Vonk.
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Harry's geschenk 
nog onvoldoende 
gewaardeerd

Jan van Laarhoven | Van Laarhoven Musea en Erfgoed

Ik weet niet of ik al weg was als directeur van Het Noordbrabants Museum 
of dat het kort na mijn vertrek was, maar Harry trok aan de bel. Er moest 
gesproken worden over de deplorabele toestand waarin de (toen nog twee) 
musea in Asten zich bevonden en hoe dringend nodig was dat hij hulp 
kreeg om de situatie ingrijpend te veranderen. 

Het was wel duidelijk dat hij rekende 
op mijn medewerking, ik had immers 
toch niks meer te doen? Ik herinner me 
dat ik daarin aanvankelijk niet zo’n zin 
had, maar als Harry je in het vizier had, 
kwam je er uiteindelijk toch niet mee 
weg. 

Doorzettingsvermogen
Zo raakte ik betrokken bij het museum, 
een relatie van jaren waarin ik veel plezier 
heb beleefd aan zijn vechtlust en door-
zettingsvermogen als voorzitter, ook op 
moeilijke momenten. 

Harry wás het museum en met zijn grote 
inzet heeft hij aan Asten en de regio 

een geschenk gegeven, dat nog onvol-
doende op waarde wordt geschat. 
Een prachtig museum voor een brede 
doelgroep, van jong tot oud en van 
genieter tot specialist. 

Een museum waarvan de natuurcom-
ponent een onmisbare factor is in de 
noodzaak om ons allemaal alert te 
maken op de prachtige maar broze 
wereld waarin wij leven en zonder welke 
we niet leven kunnen. 
En een historische en muzikale compo-
nent die niet gevormd wordt door dode 
objecten, maar door levende klokken 
en beiaards die nog net zo klinken als 
honderden jaren geleden en die de 

geschiedenis op een interactieve en 
aangename wijze doen herleven.

Behouden
Enkele jaren geleden werd Harry voor 
zijn grote inzet terecht geridderd. 
Maar wanneer de gemeenschap voor 
wie hij dit deed hem echt wil eren, l
aten ze er dan alles aan doen om dit 
mooie museum voor een lengte van 
jaren te behouden." 

Jan van Laarhoven.
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Alles wat Harry 
aanraakt wordt brons

 Adriana Esmeijer | directeur Prins Bernhard Cultuurfonds 

Harry zou elke campagne tot een succes kunnen maken, 
zelfs een verkiezingscampagne voor een Amerikaanse 
president. Kijk maar eens hoe hij met zijn mensen de 
BankGiro Loterij Museumprijs 2014 in de wacht sleepte. 
Bij die gelegenheid hebben Harry én zijn museum een 
onuitwisbare indruk op mij gemaakt.  

Ik leerde Harry kennen op 3 april 2014 om half drie ’s middags, 
het tijdstip waarop wij bij Museum Klok & Peel arriveerden 
om de nationale Museumprijs uit te reiken. 
De vakjury had vier musea genomineerd: Naturalis in Leiden, 
het Natuurmuseum Brabant in Tilburg, het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam en Museum Klok & Peel in Asten. 
Iedereen gokte vooraf op het grote Naturalis, maar dankzij 
een overdonderende publiekscampagne won het minder 
bekende Museum Klok & Peel met grote overmacht.   
Harry en zijn mensen hebben toen de halve Peel op z'n kop 
gezet. Flyers in tig gemeenten, posters, campagnekleding 
met groene hoedjes, zelfs een stemhokje in de carnavalsop-
tocht. Zo'n campagne hadden wij nooit eerder meegemaakt. 

Hartverwarmend 
Op de dag van de uitreiking moet er iets zijn uitgelekt richting 
museum, want toen we daar klokslag half drie aankwamen, 
werden we opgewacht door een grote groep blije mensen 
met groene hoedjes. We hadden de cheque van honderd-
duizend euro bij ons, een taart en een grote bos bloemen.  

De uitreiking werd een feest en leek tot in de finesses voor-
bereid. Toch was de winst ook voor Harry een grote verrassing. 
Hij huilde van pure blijdschap. Dat was zo hartverwarmend. 

Vernuftig
Harry's Museum Klok & Peel is een waar huzarenstuk. 
Hij en zijn mensen hebben twee verschillende collecties op 
vernuftige wijze met elkaar verweven en het museum op 
een prachtige manier maatschappelijk ingebed. Ik denk aan 
de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die er een veilige 
werkplek hebben. Zo'n museaal hoogstandje vind je nergens 
anders in Nederland. 

Groen hoedje
Ik vind Harry een aimabele man, integer, hardwerkend en 
een meester in het verbinden. Hij wil iets positiefs betekenen 
voor de maatschappij, dat straalt hij uit. Jammer dat zijn 
afscheid niet op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden. 
Voor hem was ik graag nog eens naar Asten gekomen met 
een groen hoedje op.
 
Ik wens Harry toe dat hij nu kan gaan genieten van zijn 
museum, het kindje dat hij samen met anderen heeft groot-
gebracht. En dat ie na een passende rustperiode weer in is 
voor iets nieuws. Alles wat Harry aanraakt wordt misschien 
geen goud, maar dan toch zeker brons, klokkenbrons. 
Mensen als Harry hebben we nodig in de cultuur.  

Grote vreugde bij het behalen 
van de BankGiro Loterij  
Museumprijs. April 2014.    
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Ken je het museum van opa? 

Als we in Asten zijn, gaan we zéker langs ja! 

Langs de vosjes/wolf geheid

Opa bellend altijd

En als slot de ‘Klokken voor Amerika’

Wie is er nu niet bekend met het Klok en Peel museum in Asten?

Gezin, familie, vrienden, bekenden en daar weer bekenden van, 

iedereen weet wel wat van het museum. 

Als een ware marketingmachine heb je veel tijd en energie in het 

museum gestopt, het heeft je heel veel gebracht de afgelopen jaren. 

Altijd bellend: op een gegeven moment mocht de telefoon van de 

kleinkinderen zelfs niet meer mee. Het is toch best lastig om in 

dit digitale tijdperk prive en werk gescheiden te houden.

Voor de kleinkinderen is het elke keer weer genieten van de 

collectie en de activiteiten in het museum. Hopelijk volgend jaar 

weer Pompoendagen, een heerlijk evenement om te bezoeken 

met heel de familie. 

En dan rest nu nog de grote vraag: wat wordt het volgende project :)? 

Liefs

Hanny 

Bas, Annerieke, Klaas en Jans

Joris, Iris, Marlie en Arthur 

Lieve Harry, pa en opa! 
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Wij, bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Museum Klok & Peel bedanken Hanny, Annerieke en Bas, Joris en Iris en alle kleinkinderen van harte, omdat wij Harry zo lang hebben mogen lenen!
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Vrijwillig cultureel 
ondernemer in 
een razende vaart 

Paul Spapens | voorzitter Brabantse Hoeders 

…En dan ga ik dit doen, samen met die – ken je die trouwens? – en ook 
met die – daar ben ik een keer samen mee naar Amsterdam geweest – en 
als die hobbel is genomen dienen we een subsidieverzoek van 5 ton in voor 
dat andere programma dat ik met die – die heb je toen en toen ontmoet, we 
hebben toen nog samen iets gegeten, echt lekker was het niet, ons Hanny 
maakt veel betere soep, maar goed – heb bedacht en als we dat achter de 
rug hebben gaan we het zus-en-zo...

Harry!!!
Harry!!!

Huh….!?

Stop, stop, wacht ffkes……

Vooropgesteld, ik kom nogal eens wat 
Brabanders tegen – buurten, plannen 
maken én uitvoeren, genieten van 
’t leven – en de meeste Brabanders die 
ik mag ontmoeten zijn als vrijwilliger 
bezig met cultuur en het zijn ontzettend 
ondernemende mensen die een deuk 
in een pakske boter kunnen slaan. 
In die categorie bènde gij (dat is Tilburgs) 
Harry toch wel een über-Brabander; ik 
weet dat ik dit Duitse woord er in jouw 
geval met jouw kennis van het Duits 
tussen kan gooien. Je vertelde dat begin 
oktober van dit jaar tegen mij toen ik 
me bij jullie een boterham en een bord 
gevulde tomatensoep uit de keuken 
van jullie Hanny mocht laten smaken. 
Toen ik vertrok toonden jullie me samen 
vol begeestering de foto’s van de klein-
kinderen – “Dat is de stamhouder”, 
wees je trots naar ’t manneke op de 
schoot van een stralende oma Hanny.  

Je zat toen nog in de naweeëntijd van de 
perikelen rond jouw vertrek bij Museum 
Klok & en Peel. Dit museum dat aller-
wegen in Brabant respect afdwingt en 
ten voorbeeld wordt gesteld van hoe je 
met vrijwilligers, visie, ambitie, geloof 
in elkaar iets tot een succes kunt maken. 

Met jou aan het roer Harry en daarom 
greep de gang van zaken rond dat ver-
trek je zo aan. Ik heb je een beetje leren 
kennen dank zij de Brabantse Hoeders 
en daarom weet ik dat je dat allemaal 
diep heeft geraakt en dat is zó goed 
voorstelbaar: jarenlang als een onder-
nemer te veld gegaan voor het museum, 
de mensen en voor Asten. 
Vanuit die kennis en dat gevoel vulde 

ik voor mezelf in dat je het misschien 
wel wat rustiger aan zou doen, in ieder 
geval tijdelijk om op adem te komen en 
tussen twee lepels gevulde tomaten-
soep informeerde ik: ‘Hoe is ’t nu met je 
Harry.’

…En dan gaan we dit doen en die 
haal ik erbij en die ook en dan moet 
het lukken om het voor het eind van 
het jaar klaar te hebben, tenminste als 
we uit die pot nog wat subsidie kunnen 
krijgen, maar dan moet ik wel die en 
die meekrijgen, want anders moet ik … 

Harry!!!
Harry!!!

Huh….!?

Stop, stop, wacht ffkes……
Gun me ffkes een moment om te zeggen 
hoezeer ik jouw inzet bewonder, hoezeer 
heel veel mensen zien hoe je Museum 
Klok & Peel en daarmee Asten op de 
kaart hebt gezet. Grote complimenten 
en…

Ja, maar…

Paul Spapens.
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Een van de grote 
geesten van de Peel

Jan Kerkhof | oud-voorzitter Peelnetwerk, allround bestuurder 

Een ongelooflijk fanatiek en bezeten 
bestuurder. Zelfs al is ie breedsprakig, 
Harry is een man van 'geen woorden 
maar daden'. lk hou van dat soort 
mensen. Niet bang om de confrontatie 
te zoeken maar ook op tijd terug-
houdend, verstandig of zelfs ronduit 
charmant als de situatie daar om 
vraagt.  

Ik had intensief met Harry van doen in de 
periode 2009-2016. Eerst als voorzitter 
van Reconstructiecommissie De Peel 
en daarna van het Peelnetwerk. Ik weet 
wat hij allemaal in huis heeft. Harry is 

een man met visie, die initiatief durft te 
nemen, zijn zaken degelijk onderbouwt 
en zorgt dat ze daadwerkelijk van de 
grond komen. Dat smaakt mij.

Tenen 
Met zo'n doordouwersmentaliteit is het 
onvermijdelijk dat je wel eens iemand 
op de tenen gaat staan. En als zo iemand 
daar niet overheen kan stappen, heb je 
een probleem. 
Je kunt dat proberen te vermijden en 
als een gladde popie jopie uiteindelijk 
niets bereiken. Maar Harry is anders. 
Die wil resultaat boeken. Een doener van 
het Brabantse zand met de volharding 
van een Peelwerker. Iemand die zijn 
meters heeft gemaakt. Zoals hij dat 
museum voor elkaar gekregen heeft…  
Ik kijk daar met bewondering naar en 
ook met voldoening omdat het Peel-
netwerk daar indertijd een mooie 
bijdrage aan heeft kunnen leveren. 

Ziel en zaligheid  
Netwerken is helemaal Harry's ding in 
de goede zin van het woord: nooit voor 
zichzelf, altijd voor het hogere doel, 
Museum Klok & Peel, waar hij echt zijn 
ziel en zaligheid in heeft gestopt. 

Daar zitten ook risico's aan. Iemands 
levenswerk kan teloorgaan als de stichter 
zich terugtrekt. Ik hoop niet dat dit in 
Asten gebeurt. 
Dankzij Harry is het museum geen 
spreekwoordelijk pareltje maar een 
échte parel. En die had misschien nog 
meer kunnen glanzen als hij lokaal wat 
meer medewerking had gekregen. 
Daar schuilt tragiek. Geen profeet is in 
eigen land geëerd. Terwijl Harry voor 
mij toch echt tot de grote geesten van 
de Peel behoort.

Niet verrast 
Zijn vertrek als bestuursvoorzitter heeft 
mij niet verrast. We hebben nog regel-
matig contact en ik weet dat de laatste 
jaren Harry niet in de koude kleren zijn 
gaan zitten. Ik ben een beetje een klank-
bord voor hem. Hij belt wel eens op om 
stoom af te blazen.  
Natuurlijk hoop ik voor Harry en zijn 
fami lie dat hij meer rust gaat vinden nu 
hij in het museum niet meer de eerste 
viool hoeft te spelen. Tegelijk gun ik 
het museum en Harry dat hij nog een 
mooie partij kan meeblazen op de 
achtergrond. 

Tien jaar Hoeders 
Op 6 september 2020 vierden de Brabantse 
Hoeders in Oisterwijk het tienjarig bestaan. 
Als onderdeel van het programma werd 
de joodse begraafplaats van Oisterwijk 
bezocht. Op de foto luistert Harry van der 
Loo samen met Wim van de Donk, toen 
nog commissaris van de koning, naar het 
interessante verhaal van de rondleider. 
Beide heren dragen uit respect voor de 
joodse traditie een keppeltje. Detail: op de 
revers draagt Harry naast zijn koninklijke 
onderscheiding (Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau) de gouden draagspeld 
van de Brabantse Hoeders. 

Jan Kerkhof.
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Death Valley De Peel, 
een kroon op je werk 

Elly Blanksma | burgemeester Gemeente Helmond

Beste Harry,

In de veertien jaar dat jij voorzitter bent geweest van 
Museum Klok & Peel hebben we elkaar regelmatig mogen 
ontmoeten. Je passie, je betrokkenheid, vasthoudend-
heid en vooral de wil om te bouwen aan historisch besef 
voor volgende generaties hebben mij altijd geraakt. 
Je vrijwillige inzet is een voorbeeld voor velen.

Ons hoogtepunt van de afgelopen jaren is uiteraard het 
bevrijdingsproject Death Valley De Peel. Ik weet nog goed 
dat de kinderen tijdens de opening een gedicht voorlazen, 
gebaseerd op 
oorlogsverslagen. De trilling in hun stem gaf aan, dat zij 
dankzij dit project echt begrepen wat een impact de 
oorlog heeft gehad op onze regio, onze mensen. 
Onze vrijheid van vandaag is bevochten in het verleden. 
75 jaar geleden. 

Death Valley De Peel is een kroon op je werk voor het museum. 
Een prachtig onderdeel van Death Valley De Peel is het 
fietsroutenetwerk. 
Verhalen die onze stad en dorpen in de Peel met elkaar 
verbinden. Ik heb zelf de route gefietst en stilgestaan bij de 
geschiedenis die schuilgaat achter verschillende Helmondse 
plekken.
Beste Harry, zoals 'het klokje thuis tikt, tikt het nergens'. 
De Peel is je veel dank verschuldigd. 
Dank voor de geweldige bijdrage aan dit uitzonderlijke 
museum in onze Peel. 

Het ga je goed.

Een hartelijke groet,
Elly Blanksma

Elly Blanksma, burgemeester van Helmond, en Dilia Blok, burgmeester van Someren, in gesprek met Harry van der Loo. 
Opening expositie Death Valley De Peel. Juni 2019.  
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Telefoontje van 
Harry van der Loo

Frans Stienen | oud-politicus en ambassadeur Museum Klok & Peel

Soms zijn er oproepen op je mobiele 
telefoon waarvan je weet, dat je die 
snel kunt afhandelen. Als Harry van 
der Loo mij belde, wist ik ook zeker 
dat dat inhoudelijk een vraag aan 
mij zou opleveren, maar ik wist ook 
dat het gesprek wel even kon duren.

Zelden heb ik een meer gedreven en 
betrokken vrijwilliger, ambassadeur, 
bestuurder en entrepreneur meege-
maakt, dan Harry waar het ging over 
Museum Klok & Peel. Nooit tevreden, in 
positieve zin, altijd bezig met het heden, 
maar zeker met de toekomst en dat alles 
met een vasthoudendheid die bewon-
derenswaardig was.

Als wethouder van de gemeente 
Helmond heb ik vele uren met hem 
gesproken over de Peel, de musea en 
de samenwerking die we zo node samen 

misten bij de bestuurders, die de waar-
den van de Peel niet wilden of konden 
zien en waar ook wij niet de grote slag 
hebben kunnen maken. 

Met zijn plannen voor een Peelacademie 
en Toerisme Poorten voor Noord-
Brabant was Harry breder bezig dan 
enkel voor zijn eigen museum. Daarmee 
legde hij de verbinding met de Peel en 
de provincie om via die route ook meer 
zekerheden in te bouwen voor Asten. 
Het siert hem dat onbekende wegen 
inslaan en daar met volle energie aan 
werken tot zijn lijfspreuk werd. Niets was 
onmogelijk voor hem, ook al duurde het 
lang en was ook echt niet alles succes-
vol op korte en soms lange termijn.

Al met al heeft Harry een kunststuk ver-
richt, waarbij er voor Asten een groots 
museum, zowel fysiek als inhoudelijk, is 

gerealiseerd na alle mislukte pogingen 
die daar in het verleden al eens voor 
ondernomen zijn. 
Het is nu aan de opvolgers van hem, 
om het museum de status te laten 
behou den die het onder zijn leiding als 
voorzitter heeft gekregen. En dat ook dat 
weer een uitdaging is zal zeker Harry 
van der Loo weten en onderkennen!

Dag en nacht in de weer 
voor Het Museum
Harry: veertien jaar lang bijna dag 
en nacht, alle dagen van de week, 
met hart en ziel in de weer voor Het 
Museum. Samen met het enthousias-
te team - het (te) kleine aantal vaste 
medewerkers en de grote groep vrij-
willigers - is het nieuwe Museum 
Klok & Peel gebouwd. 

Nieuw in alle opzichten:
• De integratie van de destijds twee  
 musea
• De collectie en de presentatie
• De educatieve waarde 
• Het expertisecentrum en de 
 wetenschappelijke verankering
• Huisvesting, o.a. ook volgens de 
 modernste energie-eisen

• De plaats in het Nederlandse 
 museumlandschap
Met daar doorheen de continue activi-
teiten om het allemaal gefinancierd te 
krijgen: het leek op het werk van een 
tovenaar. Ik had en heb de eer, sinds 
enkele jaren als vrijwilliger in de Singing 
Bronze Foundation een klein steentje te 
mogen bijdragen. 
 
Los van bestuurlijke activiteiten waren 
we hier ook als gast/bezoeker:
Met business-gasten uit Azië: je kreeg 
ze na de rondgang niet meer de bus in. 
Met de kleinkinderen: ze wilden bij 
sluitingstijd niet naar huis. Een museum 
voor iedereen. Het resultaat is ge-wel-dig.
Er staat een indrukwekkend nieuw 

museum met niet alleen regionale, 
maar vooral ook nationale en inter-
nationale uitstraling. En op alle aspecten 
aangepast aan en voorbereid op de eisen 
van de moderne tijd: een voorbeeld 
voor anderen.
Asten, Brabant en de Nederlandse 
museumwereld kunnen er trots op zijn!

Harry, alle waardering! En bedankt voor 
je visie, onbegrensde inzet en aanste-
kelijk enthousiasme.

Frans Stienen.

Jeu Schouten.

Jeu Schouten | bestuur Singing Bronze Foundation / ambassadeur museum
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Een ijverig baasje
Jos Bronneberg | bestuurslid/museumvrijwilliger 

Museum Klok & Peel begon voor mij 
te leven in oktober 2011. Op een IVN-
cursus had Jessie Burgmans, conser-
vator Peel, me gevraagd om te helpen 
bij de praktische herinrichting van het 
museum voor de heropening in 2012. 
Toen heb ik Harry leren kennen. 
'IJverig baasje', dacht ik. En nog steeds. 

Tussen bestuurslid/museumvrijwilliger 
Jos Bronneberg en Harry van der Loo 
klikte het vanaf het begin. Jos: "Ik was 
een gepensioneerde bedrijfsleider van 
Rank in Venray. Harry heeft ook pro-
ductiebedrijven geleid. We zaten op 
dezelfde golflengte."

Enthousiast
"Wat ik in Harry waardeer is dat hij 
mensen enthousiast weet te maken. 
Hij schenkt vertrouwen. Als mensen 
met ideeën of plannen komen, maakt 
Harry zich die snel eigen. Vervolgens 
bemoeit hij zich met alle mogelijke 
details en dat is niet altijd gemakkelijk. 
Maar als je zelf sterk genoeg in je 
schoenen staat, kom je al pratend tot 
betere resultaten. Ik ben het lang niet 

altijd met Harry eens, maar achteraf blijkt 
bijna altijd dat hij de dingen goed zag."

Klassemuseum
"Het was mijn bedoeling om in het 
museum één dag per week vrijwilligers-
werk te doen, maar dat werden er als 
vanzelf soms zes in de week. Dat kwam 
door de positieve sfeer in het museum. 
Daarmee wist Harry het museum weg 
te trekken van de afgrond en er na de 
heropening door Koningin Beatrix een 
klassemuseum van te maken."
"We hebben veel moois in gang gezet. 
De Peel 'n Mysterie sprak tot mijn verbeel-
ding, maar ik denk ook aan de expositie 
over grondlegger Jan Vriends, de 
schilderijententoonstelling Jef Rottiers, 
de verbouwing van de Beiaardzaal en 
de facelift van de Peel aan Zee, die we 
konden betalen dankzij de Museum-
prijs 2014."

Fondsenwerver
"Dat we die prijs binnenhaalden was 
geweldig, maar de manier waarop Harry 
het beschikbare investeringsbedrag wist 
te verdubbelen en meer was fenome-

Willem Moors | gemeentelijk en regionaal projectleider VTE

Als je de telefoon neerlegt duizelt het 
Willem ik heb je heel even nodig. 
Zo begint het steevast. En dan leg je 
anderhalf uur later de telefoon neer 
en duizelt het. Zo vergaat het mij 
tenminste als ik Harry aan de lijn heb. 
Die man is een levende encyclopedie. 
Die kent heel Nederland van hoog 
tot laag. Heel lastig te volgen als je 
hem nog maar net kent. 
Maar hij heeft me wel zeer goed 
leren luisteren...

Ik herinner me de kennismaking nog 
goed. Dat was met erwtensoep en een 
broodje In het museumcafé. Plus een 

uur gratis college 'Astense cultuur' 
van Harry. 

Ambassadeur 
Hij toonde zich geïnteresseerd in mijn 
vorige werkkring, de gemeente Leer-
dam, waar ik ervaring had opgedaan 
met het aan de man brengen van de 
glasblazerscultuur. Ik vertelde dat nieuwe 
ambtenaren daar op hun eerste werk-
dag een rondtour door het stadje 
krijgen die eindigt met een eedsafleg-
ging in het Nationaal Glasmuseum. 
Zo wrijft Leerdam zijn ambtenaren het 
DNA van de gemeente in en maakt zij 

hen tot ambassadeur van de glasblazers-
cultuur.  
In Asten is het zover niet gekomen, ook 
al zijn er parallellen. Asten is doordesemd 
van klokken en heeft ook een belangrijk 
museum. Dat besef zou in het gemeente-
huis best wat meer mogen leven. 
Ik merk dat er ten gemeentehuizen niet 
altijd zicht is op het vele wat zich afspeelt 
in museum Klok & Peel en dat is jammer.  

Visionair
Ik heb met Harry altijd 200% kunnen 
samenwerken. Hij is een visionair voor 
wie ik veel bewondering heb. Hij durft 

naal. Harry is een geweldige fondsen-
werver. Voor hem is dat sport. 
Hij verhaalt graag hoe Ad Hoefnagels 
en ik naar Zeeuws Vlaanderen reden 
om de klok van Groede op te halen en 
daarna doorreden naar het Rijksmuseum 
in Amsterdam om er de klok te laten 
keuren door een commissie van de 
Rembrandtvereniging die over subsi-
diëring ging. Harry geniet ervan als zoiets 
lukt."

Groter maken
"Zes jaar geleden ben ik in het bestuur 
terechtgekomen, waar ik de educatieve 
dienst, de collectievorming en de 

Jos Bronneberg leidt ambassadeur Pete Hoek-
stra en Joost Eijsbouts rond. November 2019.  
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exposities behartig. Op al die terreinen 
zie ik hoe Harry kansen oppikt en dingen 
groter weet te maken dan ze in eerste 
instantie zijn."
"Jammer genoeg heeft hem dat bij 
Death Valley De Peel opgebroken. Dat 
project heeft hem veel energie gekost. 
Dat en de lokale roep om te bezuinigen 
op 'zijn' museum, zoveel energie, dat hij 
vervroegd de voorzittershamer heeft 
neergelegd." 
"Ik hoop niet dat Harry daarmee hele-
maal verloren is voor het museum. 
Hij zou nog een hele mooie rol kunnen 
spelen. Maar dat moet ie ook willen. 
Ik wens hem de rust toe om welover-
wogen te besluiten wat het beste is 
voor hemzelf."

anders te denken dan anderen en ook 
nieuwe wegen in te slaan. Hij gaat 
voorop in de strijd en is altijd een paar 
stappen verder dan de meeste anderen. 
Dat is goed voor het museum, al schuilt 
daarin ook een valkuil. 
Want anderen zijn soms nog niet zover 
dat zij Harry’s doordachte ideeën omar-
men. Maar niettemin gaat Harry dan 
onvermoeibaar door en weet hij vaak 
resultaat te boeken. Recht voor z’n raap 
met het hart op de juiste plek. 

Trots 
Nu Harry een stapje terug doet, wens 
ik hem vooral veel geluk toe in al het 
andere dat in het leven belangrijk is, 

zoals zijn vrouw, kinderen en klein-
kinderen.  

Harry bedankt voor jouw tomeloze 
inzet en energie, altijd met volle 
overtuiging voor het museum in Asten, 
zijn medewerkers en alle vrijwilligers. 
Jij hebt met recht veel betekend voor 
de cultuur in Asten en ver daarbuiten. 
Er staat een museum waar we samen 
erg trots op mogen zijn!

Willem Moors
Senior projectleider Economie en Mobiliteit 
Gemeente Asten en projectmanager 
Vrijetijdseconomie bij Innovatiehuis 
de Peel 

Harry's blik 
is breder

Peter van Beek | directeur Biesbosch Museumeiland 

Ik heb Harry van der Loo leren kennen in 
mijn hoedanigheid als directeur van het 
Biesbosch MuseumEiland. Ik heb zelden 
een zo bevlogen persoon ontmoet, die zich 
met een tomeloze energie en inzet wijdt 
aan zijn droom: Museum Klok & Peel op te 
stoten in de vaart der volkeren. Met als 
klinkend resultaat een aantal uitbreidingen 
en verschillende uitverkiezingen onder zijn 
regie tot gevolg.

Harry’s blik is breder dan Klok & Peel. Hij wil zich vooral sterk maken voor de 
middelgrote en kleine musea in Brabant. Instellingen met veel potentie, waar 
noodgedwongen geroeid wordt met te korte riemen door vaak een klein team 
van enthousiaste vaste medewerkers en altijd een groot aantal vrijwilligers. 
Hij steekt daar ook uit ideële overwegingen veel tijd in en moet soms, zeer tot 
zijn spijt, met lede ogen aanzien dat zijn enthousiasme niet altijd bij iedereen 
even aanstekelijk werkt…                           
Het concept Toerismepoorten heeft helaas op provinciaal niveau nog geen 
draagvlak gekregen. Ik beloof dat we ons best gaan doen daar de aandacht op 
te blijven vestigen. 
Naast van tijd tot tijd contact op zakelijk gebied, hebben we op persoonlijk niveau 
een klik, die ervoor zorgt dat we belangstelling tonen voor elkaars activiteiten en 
evenementen. Ik kijk met plezier terug op alle keren dat ik te gast mocht zijn in 
Asten. Ik dank Harry voor de getoonde interesse in het Biesbosch MuseumEiland 
en de Biesbosch. 

Peter van Beek.

Willem Moors.
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Samen met Harry 
werelden veroveren 

Paul Verbakel | directeur Werk en Participatie bij Senzer

Ik heb Harry van der Loo zo'n tien jaar geleden leren kennen als een zeer 
gepassioneerd man die staat voor zijn zaak. Als directeur Werk en Participatie 
bij Senzer ben ik zelf ook een man met passie. Als je dan samen voor één doel 
kunt gaan, kun je met Harry werelden veroveren. Maar de karakters kunnen 
ook botsen. Ook dat heb ik meegemaakt. 

In mijn functie behartig ik de belangen 
van de museummedewerkers die orga-
nisatorisch in dienst zijn bij Senzer. In de 
praktijk gaat het om een kleine twintig 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, 
op papier 15 FTE's. Verder ga ik over de 
mensen die bij het museum een wisse-
lend aantal werkstageplekken bezetten. 
Ook voor hen is het museum een belang-
rijke werkomgeving. 

Vanuit Senzer heb ik dus met enige 
regelmaat met Harry te maken. 

Intensief? Uiteraard. Elk overleg met 
Harry is intensief. Maar dat siert hem. 
Hij staat gauw in vuur en vlam, gelukkig 
meestal van enthousiasme. Maar ook 
als ik het niet met hem eens ben, hou ik 
altijd respect voor hem. Zakelijke 
meningsverschillen hebben nooit tot 
persoonlijke fricties geleid. 

De verbintenis tussen Senzer en Museum 
Klok & Peel is zoiets als een huwelijk. Je 
hebt elkaar wat te bieden, maar je moet 
ook naar elkaar kunnen luisteren. Als 

dat dan eens niet lukt, is dat meestal 
door een gedeelde frustratie. Bijvoor-
beeld omdat de middelen beperkt zijn. 
Je wilt altijd meer doen, meer bereiken. 

Aan inzet heeft het Harry nooit ontbro-
ken. En aan goede ideeën evenmin. 
Hij heeft met weinig middelen en veel 
creativiteit met zijn Museum Klok & Peel 
iets heel moois voor de gemeenschap 
opgebouwd. Het museum geeft Asten 
en de Peel een prima uitstraling. 

Harry's museum is voor Asten 
een 'unique selling point' 

Erik Gorissen | ondernemer PLUS supermarkt

Wij van de PLUS houden van goed en 
betaalbaar eten. Maar kwaliteit van 
leven gaat niet alleen door de maag. 
Daarbij hoort wat mij betreft ook een 
stukje immateriële verwennerij. Dus 
is het een groot goed voor Asten dat 
het zo'n fantastisch Museum Klok & 
Peel in huis heeft. Daar wil ik als on-
dernemer graag mee geassocieerd 
worden.  

Mijn zakelijke relatie met Harry en het 
museum is nog niet zo heel oud. Die 
kwam een jaar of vier geleden tot stand 
op initiatief van relatiebeheerder Bram 
Nugteren. Die gooide het lijntje uit of ik 

als PLUS-ondernemer mogelijkheden 
zag om het museum te sponsoren. 
Ik ben er gaan praten en dan krijg je te 
maken met Harry van der Loo. We heb-
ben gezocht naar een win-win situatie 
voor beide partijen. Die was zo gevon-
den. Harry is voor lokaal inkopen waar 
dat mogelijk is, en ik wil uiteraard wel 
leveren. Sindsdien koopt het museum-
restaurant in bij de PLUS en mag ik mij 
sponsor noemen.

Fan 
Los daarvan ben ik gewoon fan van het 
museum. Met z'n uiteenlopende collec-
ties en exposities vind ik het een fantas-
tische plek om te vertoeven. Harry's 
museum is voor de gemeente Asten een 
'unique selling point'. Dat wordt nog te 
weinig gezien. Ik zou dat wel verder 

willen uitdragen in ondernemerskringen, 
maar omdat onze supermarkt zeven 
dagen in de week open is, heb ik daar 
nauwelijks de gelegenheid voor. 
 
Oppassen
Met Harry heb ik altijd een goed en 
gezellig contact. Mooi zoals hij het 
museum aanstuurt als een onderneming. 
Dag en nacht is hij ervoor in de weer. 
Wel moet je met Harry altijd oppassen 
dat hij je niet helemaal in beslag neemt. 
Hij kan je op Sinterklaasavond om kwart 
over zes 's avonds nog bellen en ook al 
bezweer je hem dat hij het kort moet 
houden, dat lukt 'm gewoon niet. 
Nu Harry als stuwende kracht vertrekt, 
hoop ik voor hem én voor Asten dat de 
gemeente het grote belang van het 
museum blijft zien.  

Erik Gorissen.

Paul Verbakel.
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Asten én de Peel 
op de kaart

Theo Martens | adviseur Commissie Verkoop en Communicatie

"De belangrijkste gebeurtenis van deze eeuw op het gebied van beiaardkunst. 
In Asten is de juiste combinatie te vinden van politieke wil, vaklui en idealisten 
die in hun vrije tijd vormgeven aan een unieke collectie,” zo sprak Romke de 
Waard, beiaardier en medeoprichter van Museum Speelklok op de zolder van 
het Astense gemeentehuis. Er was toen al veel werk verzet, maar jij, Harry, 
kreeg daarna nog heel veel meer op je bord. 

Om te beginnen was daar de uitdaging 
om de ondernemingen van André Lehr 
en Jan Vriends succesvol samen te 
brengen. Gevolgd door een echte 'start-
up' rond het onder één beleving brengen 
van de unieke collecties. Want het opzet-
ten van een collectie is één, maar de 
succesvolle openstelling daarvan is 
werkelijk pionierswerk. 

Met tomeloze energie en grote inzet 
bouwde je aan een parel voor Asten en 
de Peel. Met de noodzaak om vlijmscherp 
te sturen om de ingeslagen weg verder 
uit te rollen. Ook om de uitdaging voor 
jezelf, je collega’s in het bestuur én alle 
vrijwilligers steeds wat verder op te 
rekken en zo niet van de weg af te wijken. 
Ook om iedereen te informeren en daar-
door te motiveren. Alles tegelijkertijd. 
"Harry van der Loo staat altijd aan,” 
zei John van der Sanden tijdens de 

Daar kan niet genoeg waardering 
voor worden opgebracht.  

Heel bijzonder vind ik dat onze mensen 
het bij het museum zo naar hun zin 
hebben. Harry en de andere mensen 
van zijn organisatie tonen waardering 
voor onze Senzer-medewerkers. 
Ze krijgen ook regelmatig compliment-
jes van museumbezoekers. Dat is 
geweldig belangrijk. Onze mensen 
hebben bij het museum het idee dat 
ze ertoe doen. En dan zie je dus dat 
ze zich na hun pensionering nog aan-
melden als museumvrijwilliger. 
Geweldig toch? 

Dat is mede te danken, Harry, aan de 
manier waarop jij leiding geeft. Daar-
om wil ik je welgemeend bedanken. 
Niet alleen voor de prettige persoon-
lijke samenwerking, maar ook voor 
de mooie werkomgeving die je voor 
onze mensen hebt gecreëerd. 

Een heel speciaal moment

Nannie van Hoof | moeder van het museumcafé  

Als ik aan Harry denk, dan denk ik als 
eerste aan een heel speciaal moment.
Dat is het moment dat ik gekozen 
werd om Koningin Beatrix tijdens 
haar bezoek aan het museum een 
boeketje te geven. 

Harry zei tegen mij: “Nannie, jij bent de 
moeder van het museumcafé, daarom 
hebben wij graag dat jij dat doet, ten-
minste als jij dat wilt..." 

feestelijke viering van het vijftigjarig 
bestaan. Om zó veel in zo’n korte tijd te 
kunnen bereiken kon je ook niet afwijken 
van jouw aanpak, waarvan je door 
erva ring wist dat deze effectief was én 
beheersbaar bleef. 

Als medebestuurslid vond ik dat wel 
eens lastig, vooral als ikzelf een eigen 
weg naar hetzelfde punt op de horizon 
had uitgezet. Maar we kwamen er altijd 
uit. Buiten de muren van het museum 
werd het echter helaas niet altijd 
gewaardeerd, begrepen of erger. 

Maar het museum staat er, en hoe! 
De collectie is volwassen en gasten zijn 
vol bewondering over het resultaat. 
Een parel voor Asten én de Peel om op 
voort te bouwen. 

Bedankt en tot ziens.

Dat wilde ik wel, en ik vond het een hele 
eer om dat te mogen doen.

Altijd als Harry in het museumcafé kwam, 
bestelde hij hetzelfde: soep en een 
broodje ham. We wisten dat al als hij rond 
de middag aan kwam lopen.
Ook had hij altijd een luisterend oor 
voor alle Senzer-collega’s en vrijwilligers.

Harry, bedankt!

Een bloemetje van Nannie voor koningin 
Beatrix bij de officiële heropening van het 
museum. April 2012.  
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Harry heeft altijd met ons meegedacht

Harrie Eijsbouts | voorzitter Jan Paagman Sterrenwacht

Onze Jan Paagman Sterrenwacht is opgericht in 1980, toentertijd onder de 
vleugels van het museum dat nu Klok & Peel heet. Vanaf 2005 zijn wij een 
eigen onafhankelijke koers gaan varen, los van het museum. Korte tijd later 
heeft Harry van der Loo de leiding genomen bij Museum Klok & Peel. 

Het mag daarom gezegd worden dat 
onze sterrenwacht, in zijn onafhankelijke 
positie in de relatie met Klok & Peel, bijna 
al die tijd te maken heeft gehad met 
Harry als grote kartrekker van het 
museum. In deze hele periode heeft 
Jan Paagman, als buurman van Museum 
Klok & Peel, een bijzonder goede en 
hartelijke relatie gehad met Harry.

Uitmuntend 
Weliswaar stond Jan Paagman op eigen 
benen, maar de samenwerking met 
Klok & Peel was uitmuntend. Op een 
aantal plekken hadden we gezamenlijke 
belangen. Zo kreeg de Toerismepoort 
volop aandacht. En de metamorfose van 
het buitenterrein aan 'de andere zijde' 
van de Ostaderstraat was ook zeker in 
het belang van Jan Paagman. Om dit te 
kunnen realiseren hadden we dan ook 
een nauwe samenwerking. 
We hebben die met name gestalte kun-
nen geven door ontwerp en plaatsing 
van een zonnewijzer. Deze verbeeldt 
de samenwerking tussen sterrenwacht 
en museum. De voor de sterrenwacht 
cruciale zon staat centraal, maar hij 

geeft ook de tijd aan, waarmee de relatie 
is gelegd met Klok & Peel.

Plan overkant
In 2013 kwam het plan op om een extra 
planetarium te realiseren. Harry zag 
mogelijkheden om deze ambitie te 
combineren met een upgrade van 
depots en werkplaats, vervat in 'plan 
overkant'. Jammer genoeg was de finan-
ciële positie in land en gemeente ons 
niet gunstig gezind, waardoor ons extra 
planetarium er nog niet gekomen is.  
Harry, jij hebt in dezen steeds meege-
dacht met de belangen van Jan Paagman. 
Wij zijn je daar bijzonder dankbaar 
voor. 

Harrie van Horrik | directeur SIRIS en fanatiek interviewer van Harry van der Loo

Daar heb je ‘m weer
Je kan Harry van der Loo niet negeren. Dat is de conclusie na twintig jaar 
voor SIRIS-radio en SIRIS-tv verslag te hebben gedaan van activiteiten in en 
rond Museum Klok & Peel. Steeds was daar Harry van der Loo. ‘Daar heb je 
‘m weer’, dacht ik wel eens.

Harry moet, naast de gemeentebe-
stuursleden in de gemeenten Asten en 
Someren, de meest geïnterviewde per-
soon zijn in onze historie.

Ook al probeerde ik hem te ontwijken, 
toch wist hij voor de camera of de 
microfoon te verschijnen. Niet voor zich-
zelf natuurlijk, maar voor zijn museum. 
Anders had ik zo iemand al lang te 

kennen gegeven dat het nu wel even 
genoeg was.
Harry vertelde zijn verhaal en dat was 
meestal te lang. Want Harry begint bij 
A en eindigt bij Z. Alles chronologisch 
en zonder pauze. Heerlijk om zo’n 
enthousiaste gast voor de microfoon te 
hebben. 

Nadat de stopknop van de micro inge-
drukt was, ging Harry door met vertellen. 
Dit is ‘off the record’ zei hij dan. Gevolgd 
door ‘ik kan dat jou wel toevertrouwen’. 
Harry vertelde mij dan over ‘zijn’ plannen 
voor het museum, in de nabije toekomst 
en soms heel ver weg. Dan hoor ik ‘hot’ 
nieuws en dan mag ik er niets over pu-
bliceren, omdat Harry mij vertrouwde. 

Het mooie is, dat bijna alles wat Harry 
vertelde en voorspelde ook bewaarheid 
is. En ik mocht erbij zijn toen het nog 
maar een idee was.

Die Harry, ik zal hem missen.

Harrie Eijsbouts.

Harrie van Horrik interviewt Harry.
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Harry is iedereen altijd 
zeven stappen vooruit 

Liliane Schriks-Wiegers | Bestuurlijke ondersteuning & -communicatie    

Harry van der Loo én Museum Klok & 
Peel zijn voor mij onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. In mijn Peelnet-
werk-periode kwam ik beiden al 
regelmatig tegen. En ik wist toen al, 
daar in Asten, daar gebeurt wat! 

Na onze bijzondere ontmoeting begin 
2018, mocht ik vanuit mijn functie van 
dichtbij getuige zijn van wat het bete-
kent Museum Klok & Peel ‘als bedrijf’ te 
runnen, zoals Harry dat deed. 

Aanstekelijk
En die deed dat; dag en nacht, met on-
uitputtelijke energie en een strategische 
visie waarmee hij iedereen altijd zeven 
stappen vooruit was. Maar ook: van 
iedere euro eerst vijf euro maken, voor-
dat er één euro van wordt uitgegeven. 
Hoewel soms lastig bij te benen, werkte 
zijn energie bovenal aanstekelijk, niet 
alleen voor mij, maar ook voor 200 
betrokken vrijwilligers. 
   

Overuren worden ook gemaakt door Harry’s iPhone. 
Ondanks zijn zelfbenoemde ‘dikke vingers’ is hij altijd mobiel beschikbaar en 
digitaal behoorlijk behendig, ook al vindt hij zelf van niet. Bellen kan hij zelfs op 
de trap (met 2 zware tassen), in de auto en in vergadering. 
Wanneer de onmisbare iPhone kwijt was, vonden we deze gemakkelijk terug. 
We hoefden maar zijn -hoe kan 't ook anders - zijn bijzonder luidruchtige 
‘klokgelui-ringtone’ te laten afgaan...

Museum-DNA
Harry’s enorme relatienetwerk onder-
houdt hij, vanwege zijn oprechte belang-
stelling voor mensen, moeiteloos. 
Mensen met naar zijn zeggen ‘ het juiste 
museum-DNA’ vindt hij, verbindt hij en 
zet ze volledig in hun kracht om samen 
mooie museumprestaties neer te zetten. 
Ik heb daar erg veel van geleerd en heb 
er grote bewondering voor.

Frank van Kempen | operationeel manager Museum Klok & Peel

Koffie van een dag oud en 
telkens zijn telefoon kwijt
Als pas-afgestudeerde aan de 
Universiteit Maastricht hebben Harry 
en de toenmalige directeur Frans Boer 
me in 2008 een kans gegeven om een 
rol in het museum te vervullen. Trots 
ben ik dat ik vandaag de dag nog 
steeds een bijdrage mag leveren aan 
het bijzondere museum-collectief. 

Een belangrijke speler in dit collectief 
was, en is nog steeds, Harry. 
Mensen die hem ooit hebben ontmoet 
zullen hem niet snel vergeten. Om een 
bijdrage te leveren aan de variatie van 
dit magazine wil ik met u, de lezer, graag 
wat inside-information delen:  
• Harry heeft een encyclopedisch 
 geheugen... maar krijgt het voor 
 elkaar om telkens zijn sleutels en/of  
 telefoon te verliezen. 

• Harry is een culinaire liefhebber en  
 kookt graag op een hoog niveau... 
 maar drinkt met het grootste gemak  
 koffie van een dag oud op... 
• Op het gebied van ICT heeft Harry  
 dikke vingers... maar hij speelt het  
 klaar om binnen no-time met zijn 
 telefoon uitvoerige e-mails op te stellen. 
• Als Harry aangeeft dat hij ‘maar heel  
 even in het museum is en haast heeft’,  
 betekent dat in de praktijk: ik blijf nog  
 een paar uur.
Mede door deze eigenschap heeft hij 
Museum Klok & Peel een enorme impuls 
gegeven. Ik hoop dat Harry ook in de 
toekomst als adviseur en inspirator een 
bijdrage aan Klok & Peel zal blijven 
leveren. 

Frank van Kempen met Nelleke van der Krogt 
van Tussen Kunst & Kitsch. Mei 2016.

Liliane Schriks-Wiegers.
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Vol trots vooruitkijken

Jolijn Brouwers | Mint Cultuur/programmamanager       

De meest waardevolle momenten 
die ik heb beleefd met Harry, zijn de 
momenten waarop hij, nadat we als 
team buitengewoon hard hadden 
gewerkt, enorm straalde van trots 
en zichtbaar ontroerd was. 
De spanning viel dan van jouw, en ik 
denk ook van zijn, schouders af. 
De ceremonie van het Vrijheidsvuur 
de Peel in Asten en de vele openings-
ceremonies van tentoonstellingen in 
Museum Klok & Peel zijn daar voor-
beelden van. 
Na zo’n moment was je weer klaar 
voor het volgende project. 

Harry is een uitermate strategisch denker 
en een verbinder en betrekt zijn mede-
werkers graag bij de kansen die hij voor 
jou en het museum ziet. De momenten 
dat we samen op stap waren, blijven me 
dan ook sterk bij. Het was namelijk nooit 
stil en elke rit was een avontuur. 

Mentor
Als een mentor bereidde hij me middels 
een monoloog voor op de situatie 
waarin we terecht zouden komen. 
Na elke ontmoeting lagen er weer legio 
kansen en mogelijkheden die we aan 
moesten grijpen om, in ons geval, 
Museum Klok & Peel en de Peel beter 
op de kaart te zetten. 

Gebakjes
Uiteraard kon niet alles uitgevoerd 
worden en soms liep een gesprek ook 
op een teleurstelling uit. Ik herinner me 
het moment dat we na een lastig gesprek 
gebakjes gingen halen bij ‘Bij Robèrt’ in 
Oisterwijk. Ze vielen echter door een 
klemmende deur, symbolisch voor het 
behaalde resultaat, op de grond. 
Ondanks de teleurstelling moesten we 
toch lachen. 
Dat hielp me om vooruit te kijken en de 
volgende kans aan te grijpen. 

Boost
Met zijn enthousiasme en motivatie 
heeft hij Museum Klok & Peel, de klok, 
de Peel, Brabant en de vele betrokken 
medewerkers en vrijwilligers van het 
museum een flinke ‘boost’ gegeven. 
Dank, Harry, voor de vele bijzondere en 
leerzame jaren.

Jolijn Brouwers
Programmamanager Death Valley De 
Peel en Voorzitter Commissie Verkoop en 
Communicatie Museum Klok & Peel

Tegen Harry zeg je 
niet zomaar nee

Jeanette Hartjes | werkgroep Activiteiten Death Valley 

Tegen Harry zeg je niet zomaar nee, want je weet dat je een nee goed moet 
onderbouwen en dan nog komen er steeds weer tegenargumenten waarom 
je het toch zou moeten doen. 

Zo ook met het fietsboekje 'Fietsen door 
Death Valley De Peel'. 
De werkgroep vond het een beetje 
dubbelop, omdat elke gemeente al een 
flyer had. Maar Harry kwam er steeds op 
terug en ging op zoek naar geld en dat 
lukte hem natuurlijk. Dan toch maar de 
mogelijkheden bekijken en zo ontstond 
er 400 km fietsplezier langs ruim 
honderd oorlogsverhalen door de hele 
Peelregio. 

De werkgroep kreeg de vrijheid om in 
samenwerking met zeven gemeenten 
een boekje samen te stellen. Harry kreeg 

pas de eerste proef te zien. De op- en 
aanmerkingen werden aangepast en 
het ontwerp lag bij de drukker. 
Toen toch nog een telefoontje van Harry. 
'Ik heb er nog eens naar gekeken en dit 
moet toch eigenlijk nog aangepast 
worden'. 
'Ja maar Harry, het ligt al bij de drukker!' 

Meteen naar Van Deursen gebeld en daar 
konden ze de drukorder nog even vast-
houden. Snel Atelier-X de wijzigingen 
laten aanpassen en het drukwerk kon 
opnieuw naar de drukker. Toen naar 
Harry gemaild dat het nu echt definitief 

Jolijn Brouwers tijdens ontsteken van het 
bevrijdingsvuur Peelland. September 2020.  

Jeanette Hartjes overhandigt het boekje Fietsen 
door Death Valley De Peel aan de Somerense 
wethouder Louis  Swinkels. Juni 2020.   
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Luisteren naar Harry

Jessie Burgmans | Educatie en Conservator Peel

De eerste keer dat ik naar Harry luisterde, was in het voorjaar 2007. Ik ging 
met mijn kinderen regelmatig naar het museum. Zij genoten van de vosjes. 
Ik had ideeën om herhalingsbezoek ook voor volwassenen aantrekkelijker 
te maken en liet mijn telefoonnummer achter. 

Kort daarna had ik Harry aan de lijn en 
hoorde ik het hele verhaal over de omme-
zwaai van het museum en hoe de toe-
komst eruit zou moeten zien. Ik kwam 
nauwelijks aan het woord, maar het 
telefoontje eindigde met 'anders kom 
je een keertje praten'. 
En dat deed ik. Wederom een heel ver-
haal, maar nu ging het over educatie en 
bleek dat hij het beetje dat ik verteld had 
toch had opgepikt. Zijn bevlogenheid 
zorgde ervoor dat ik in augustus van 
datzelfde jaar het onderwijs verruilde 
voor het museum. 

Sindsdien luister ik vaak naar Harry. Hij 
komt het kantoor binnen of belt me thuis 
en of ik nu druk ben of niet, hij begint te 
vertellen. Soms moet ik even schakelen 
om goed te begrijpen waar hij het over 

heeft. Harry is altijd een stapje verder. 
Toch luister ik bijna altijd goed. Het houdt 
me scherp omtrent de nieuwste uitda-
gingen waarvoor het museum staat. 
Het tussentijds voorleggen van plannen 
aan Harry is riskant. Het is dan zeker dat 
er bijgesteld moet worden. Daar ben ik 
dan niet blij mee maar... Harry heeft altijd 
gelijk! En nee, dat bedoel ik niet sarcas-
tisch. 
Harry denkt snel, hij snapt niet dat niet 
iedereen meteen de uitgestippelde lijn 
voor zich ziet. Dat het nodig is om dat 
eerst heel duidelijk uit te leggen en 
misschien zelfs wel drie keer. 

Tenen 
Hij heeft niet altijd oog voor de harde 
werkers die zijn ideeën waarmaken en 
trapt daarmee wel eens op tenen. Als hij 
dat doorheeft, doet hij er alles aan om 
de gemaakte brokken weer te lijmen. 
En al is Harry misschien niet altijd tact-
vol, hij heeft altijd het museum op een 

staan en is niet uit op eigen gewin. Er is 
veel gebeurd dankzij Harry. Met als top-
pers de opening van het heringerichte 
museum door de koningin en de winst 
van de Museumprijs. 

Handdruk
Een van mijn mooiste herinneringen is 
het moment dat ik Bert van de Brink niets 
vermoedend de hand schudde en dat 
Bert en Harry zo hard in de lach schoten 
dat de tranen over hun wangen biggel-
den. Met mijn handdruk bezegelde ik de 
afspraak voor een extra bijdrage voor de 
Peel aan Zee. 
Harry, ik heb me met veel plezier uit de 
naad gewerkt voor jou. Het wordt rustig 
zonder jouw dagelijkse aanwezigheid. 
Ik mis jou en je enthousiasme en ik denk 
dat jij ons nog veel harder zult missen. 

Enthousiast en 
zeer gedreven

Rainer Schütte | conservator Klok   

Voor ons museum is een belangrijke 
periode tot een einde gekomen. 
Een enthousiaste en zeer gedreven 
voorzitter vertrekt na 14 jaar enga-
gement. Harry heeft met volledige 
inzet ongelooflijk veel bereikt voor 
Museum Klok & Peel. Hij ging er 
altijd helemaal voor. 

 

Ik kon het vaak niet eens zo goed met 
hem vinden, maar ik waardeer toch zijn 
enthousiasme voor alles wat het museum 
betreft. Eigenlijk waren zijn inschattin-
gen over hoe iets zou verlopen altijd juist, 
ook al dacht je daar bij aanvang anders 
over. Onder zijn leiding kregen grote 

was. Harry, dank zij jouw vasthou-
dendheid en enthousiasme en het 
vertrouwen dat je in ons had, staat 
fietsen in de Peel nu stevig op de 
kaart.

Opa Harry
Een jaar of wat geleden komen wij 
Harry tegen bij Museum Klok & Peel, 
samen met zijn kleinkinderen Klaas 
en Jans. Gezellig, dachten wij, maar 
Harry had een probleem. 
Hij zou die middag op de kleinkin-
deren passen omdat Hanny ook 
haar plannen had. Harry had niet in 
zijn agenda gekeken en had die mid-
dag ook een belangrijke afspraak. 
Wat nu gedaan? 
'Jeanette, heb jij misschien tijd om 
op Klaas en Jans te passen, het is 
maar voor een uurtje.' 
Ja hoor, wij houden ze wel bezig. 
Wij een leuke middag met twee 
bijdehandjes uit Utrecht en Harry 
kon naar zijn afspraak.

projecten gestalte – vaak wel op het 
nippertje...

De vooral door Harry’s inzet en zijn net-
werken tot stand gekomen heropening 
van het museum door Koningin Beatrix 
in 2012 zal mij nog het langste bij blijven.

Rainer Schütte.

Dries van Agt en Harry van der Loo luisteren 
naar Jessie Burgmans. Opening expositie 
Jan Vriends. September 2013.
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Een juweel in de Peel

Marion van Limpt | algemeen directeur bij Senzer   

Na mijn benoeming tot algemeen 
directeur bij Senzer, nu anderhalf 
jaar geleden, stond hij als een der 
eersten op de stoep. 'Kom je even 
koffie drinken?' Het duurde 'n tijdje 
voor ik daadwerkelijk kon ingaan op 
deze uitnodiging van Harry van der 
Loo. Toen het eenmaal zover was, 
stond ik pas na twee, drie uur weer 
buiten. Dat museum: zo veel te zien! 
En die voorzitter: zo'n bevlogen man!

Ik kom oorspronkelijk uit de Kempen 
en ik kende Museum Klok & Peel al wel 
van naam. Na het met eigen ogen te 

hebben gezien – dankjewel nog voor 
de rondleiding, Harry – kan ik alleen 
maar zeggen dat zijn glanzende reputa-
tie volkomen terecht is. Het is een juweel 
in de Peel.

Ik heb niet zo heel vaak direct te maken 
met Harry. Het werk voor onze gedeta-
cheerde Senzer-mensen loopt via 
collega's. Maar ik kom hem wel vaak 
tegen in de regio. Hij is een bekende 
gast, een netwerker pur sang. 
Zodoende ken ik hem als een fijne man. 
Altijd geïnteresseerd; leuk om mee op 

te trekken. En zoals hij met onze Senzer- 
medewerkers begaan is, dat vind ik 
indrukwekkend. Hij kent onze mensen 
allemaal persoonlijk en gaat hartelijk 
om met iedereen. Geen wonder dat die 
na hun pensionering soms nog vrijwil-
liger willen worden bij Klok & Peel. 

Harry is een man die echt inclusief 
denkt en werkt. Niet alleen richting 
Senzer. Ik zie ook hoe hij de omgeving 
bij het museum betrekt, de scholen; 
hoe hij het museum probeert in te 
bedden in de gemeente en de regio, 
de maatschappij rondom. Inclusief 
werken, dat is ook wat wij hoog in het 
vaandel hebben.  
Altijd verbinding zoeken. Daarin ligt 
Harry's grootste verdienste, denk ik. 

Hij mag dan wel zijn gestopt als be-
stuursvoorzitter van Museum Klok & Peel, 
ik zie hem nog niet thuis achter de 
geraniums zitten. Ook al heeft hij het 
volledig verdiend om op zijn lauweren 
te rusten, ik zie dit niet als een afscheids-
woord. Na een dankjewel en het 
welgemeend applaus volgt gewoon 
een 'Tot ziens Harry!'  

Harry maakte zich altijd hard 
voor de Senzer mensen

René Bok | medewerker Senzer 

Na mijn stage ben ik in 2013 via Senzer gestart bij het museum, met vooral 
werkzaamheden in de museumtuinen. Daar heb ik veel geleerd over de ver-
schillende planten en gewassen. Dat is ook precies wat ik zo leuk vind, dat ik 
bij het museum de kans krijg om nieuwe dingen te leren. 

Intussen ben ik beheerder geworden 
van de brandmeldinstallatie en omdat 
ik vorig jaar de cursus succesvol heb 
afgerond, ben ik nu ook één van de 
museum-BHV-ers.
Over Harry kan ik wel iets vertellen. 
Sinds vier jaar ben ik op vaste dagen 
verantwoordelijk voor het openen en 
sluiten van het museum. Maar dat slui-

ten, dat viel met Harry niet altijd mee. 
Bijna iedere dag als ik na 17.00 uur met 
mijn rammelende sleutelbos de trap 
opliep, zag ik al dat op de bestuurs-
kamer het licht nog brandde. Dat 
betekende dat Harry nog steeds aan 
het werk was. Dan was hij druk met 
bellen, overleggen of nog iets aan het 
zoeken. 

En dat betekende dat ik nog even 
geduld moest hebben. Zo heb ik in 
ieder geval van dichtbij kunnen zien 
dat hij altijd hard werkte.
Voor de Senzer-mensen maakte Harry 
zich altijd hard. Hij was in de mensen 
geïnteresseerd, maakte een praatje 
met ze en gaf ook iedereen een 
eerlijke kans.

Marion van Limpt.

René Bok.
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Bram Nugteren | vrijwilligerscoördinator

Beste Harry,

11 jaar geleden liep ik het museum binnen op zoek naar vrijwilligerswerk.

Ik kwam op 'sollicitatie' bij jou en Yvonne Botden. Jij zag het meteen zitten; 

een nieuw bestuurslid voor de werving van sponsoren en het relatiebeheer.

Jammer Harry, maar dat is er nooit van gekomen. Wel hebben we ons de afgelopen 

jaren veel beziggehouden met onze sponsoren, met als hoogtepunt het jaarlijks 

terugkerend NSO concert. 

Sponsoren zijn voor het museum belangrijk, dus die moet je zo af en toe ook

verwennen.

Terugkijkend op al die jaren is er veel gebeurd. Van een klein museum met smalle 

gangen en donkere kantoortjes is het museum uitgegroeid tot een modern museum 

van internationale allure, waar vele vrijwilligers hun plekje gevonden hebben 

en hun bijdrage leveren om het onze bezoekers naar de zin te maken. 

Soms zaten we dan na vijven nog even te sparren van; hoe kijk jij daar tegenaan, 

of hoe zou jij dat doen, of gewoon even je hart luchten als er iets niet lekker liep.

Hoogtepunten vlogen ons om de oren. De verbouwing in 2011-2012 met het bezoek 

van koningin Beatrix bij de heropening, het 50-jarig bestaan, de ANWB-prijzen 

als leukste uitje van Brabant (meerdere keren goud), de Museumprijs in 2014, 

je koninklijke onderscheiding en zo zijn er nog wel een aantal te noemen.

Het heeft je heel veel energie en tijd gekost. Nu is het tijd om samen met Hanny 

te gaan genieten van je kinderen en kleinkinderen.

Oh ja, als vrijwilligerscoördinator moet mij nog één ding van het hart. 

Jij bent de enige vrijwilliger die zijn vrijwilligersovereenkomst nooit heeft 

ondertekend.

Bedankt voor de samenwerking.

Bram Nugteren

vrijwilligerscoördinator

Bram van Nugteren.

de brief...



Harry,
BEDANKT!
En dan tot slot nog een woordje van het bestuur van 
Museum Klok & Peel.  
Harry, wat valt er nog te zeggen na deze volkomen terechte 
en uitbundige hagiografie voor jou? ‘Harry, bedankt’. 
Namens bestuur, medewerkers én vrijwilligers. In al zijn 
soberheid misschien nog veelzeggender dan een rit door 
Rome in de pausmobiel. Met daarbij: 'Dat wij hopen dat het 
museum niet 'uit ’t oog, uit ’t hart’ is'. Of: 'Dat we hopen dat 
jij met al je kennis, kunde en betrokkenheid in de toekomst 
je bijdrage blijft leveren aan Museum Klok & Peel'. 
Zoiets zal het zijn, Harry. Gewoon eerlijke praat. 
Omdat wij weten dat het museum, hoe dan ook, altijd in 
jouw hart zal blijven.


