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Bij het afscheid
van drs. U.E.E. Vroom
Rrclus:
D()<~patrse krooupri11.< op bezoek
bij lrtiiiiiiSt'tlt/1.

Srptembtr 1982. Voarbtzidrtigmg.

Op l9JULi 1965 stapte een nauwelijks 32-jarige
cultureel antropoloog het Zuiderzeemuscum
binnen om daar zijn werk als wetenschappelijk
ambtenaar in tijdelijke dtensl te beginnen. Voor en
na het doctoraal examen, waarmee hij zijn studie
aan de R.ijksuniversitcit in zijn geboonesrad
Gronmgen had afgesloten, was h1j reed' m
vcrschillende banen en baantjes werkzaam geweest
zonder daarin oo1t volledig ztin draa1 gevonden te
hebben en dus ook zonder blijvende sporen na te
laren. Kortom, een volslagen onbekc11dc die het
nog helcmaaJ maken moest.
In het Zuiderzeemuseum bleek bij zich weldra als
een vis m her water te voelen. HJJ werkw zich snel
m en vtel in ztin meuwc functie op door 7Î.Jn
energie, zijn brede kennis en zijn gcdectdccrdc
uitspraken. Her was dus een vanzelfsprekende zaak
d;u zijn rijddijkc henoemjng binnen een halfjaar
gevolgd werd door een aanstelling in vaste dtcnsc.
maar dat hlj 21 jaar aan het museum verbonden
zou blij ven -en er het gezicht van zou bepalenwas nog niet te voorzien. Zijn oriëntatief.1se werd
onder meer gekenmerkt door een geregelde
seroom van artikelen over zeer uiteenlopende
onderwerpen, die werden gepubliceerd in Uit l1et
Peper/mis, zoals onsverenigings-en museumtijdschrift toen nog heette. Dcz.c pubilkacies

geruigdcn van consciënuetls onderzoek en hielden
beloften in voor de toekomst. Naar de monografie
die bij in 1968 schreefover de Frie~e scheepsbouwers Holtrop van der Zee bleefzo'n grote
vraag bcsrann. d.Jr een Uitgever deze studie in 1984
opnieuw uitgaf. Aanvankelijk leek het er dan ook
op, dar htj zich vooral op wetcnschappch.Jk terrem
zou omplooien, maar het must·umwcrk zou hem
tn een andere richting drijven. Zijn wetenschappelijke mstellmg en kcnlill zouden hem
daarbij echter wel zeer \':In pas komen.
Bij de komst van drs. U E. E. Vroom w1ens
voornaam U do thans haast meer bekendheid
gemet dan ZIJn achternaam bestond her
ZUiderzeemuscum nog slechts uil een aanral
panden aan de Wierdtik. Dejarcnl.mge discussies
over de opzet van het Buitenmuseum waren nog
steeds in volle gang. Eerst in 1970 werd het
defimt1evc structuurplan goedgekeurd. De hoofdlijnen van dtt plan en alle daaraan voorafgaande
wederwaardigheden werden door Vroom in een
uttvocrig artikel beschreven (Uir het Peperhuis
1971 ). Htj was toen a1 cmge jaren lid van de bouwcommissie voor het Buitenmuscum en werd al
binnen korte tijd de spil waar alles om draaide. Het
aantal regenslagen waarmee ruj tijdens de voorbereadingen en de opbouw werd geconfronteerd
was legio. Tengevolge van bczuinag~ngs
maatrcgelen had de opbouw al in het
beginstadium spoedig te kampen met gebrek aan
gcldmtddclen en m het laatste kwartaal van 1972.
kwam het werk geheel tot stilstand. Eerst in 1977
- Vroom was inmtddeh op 1 september 1973 tot
directeur van het Zuiderzeemuscum benoemdJ...ondcn de werkzaamheden op grote schaal
worden hervaL Gedurende de volgendejaren
dreigden de beschikbaar gcstelde gcldmJdddcn
cmige malen te worden geblokkeerd. Soms
werden zij drasttsch ingekrompen, dan weer
vloeiden zij aan het emd van cen bcgrormgsjaar in
zo ruime mate toe, dat zij nauwelijks in datzelfde

bcgrotmg:tiaar koud~u worden besteed. Van een
normale pl:.lllmng was dan ook s~~n sprake meer.
Door improvi~arie moest steeds weer worden
getracht de wcrkzanmheden aan te passen aan de
wts~elende geldstroom. In het laaute ~radium van
d~ opbouw ontstonden onvoorztene moeiltjkhcden ten aanzien van de wijze waarop de
to~kom~tige bezoeker~ ll<lar het muscum moesten
worden gel~td en de WIJZe waarop hcc 13UJt~n
muscum moest worden geëxploiteerd. Door
opnchting vnn de Suchling Ontsluiting. de
Sciclltmg Kommcrciële ActJviteJten en Pt~cator
BV, mede op initiatiefvan de Vert•ntgmg
'Vrienden', werden ook deze problemen opgelost.
Nog geen halfjaar voord<.' reeds vastgestelde
openmgsdatum kwam de lMtste tegenslag. De
staatssecretaris van CRM besloot het Buitenmuseum voor onbepaalde tijd ge~loten t~ houden
voor bezoekers w~g~ns gebrek aan middelen
voor eoewijzing van personeel. Di~ntcngcvolge
kon H.M. de Konmgm eerstop 6 met 19R3,
een jaar later dan was gepland, het Buitenmuscum openen.
Het leidinggeven aan een zo veelomvattend
project is op zichzdf al een immense taak.
Wanneer men daarbij bovendien te kampen heeft
met zo veel tegenslagen en desalniettemin de
moed niet verlit-st, moet men wel over een
enorme dosis optim1sme en doorzettmgsvermogcn beschikken. Ik heb me dan ook w~:l
eens afgevraagd of her Buitenmu~eum er ooit zou
zijn gekomen- en met :r.ö'n voorbeeldig rcsuJtaat!
mdien Vroom met voor dt.vi:e taak besc.bJkbaar
was geweest. Ik denk van niet. Door zijn ken rus,
zijn creativiteit, zijn organisatOrische gaven en zijn
invenrivtteit biJ het oplo~sen van zeer uiteenlopende problemen wist hij altijd weer opnieuw te
bcretken wat anderen voor onmogelijke htelden.
De wie te gemlagen deden hem nooit bij de
pakken neerzitten, integendeel zij vormden eerder
een stimulans om er eens zo hard tegen aan te
gaan.Jict leek er d1kwijls zelfs op dat hij tegenslagen verwelkomde, omdat ze zijn vechtlust
aanwakkerden en hem tot verdubbelde inspanning
aanzem:.n. Als wetenschapsman verzette luj z.tch
tegen tedere bezuinigmg~pogmg die het
historische waarheidsgehalte van het project
dreigde aan te tasten. Bti de opbouw van de
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panden gafhu blijk niet alleen veel oog te hebben
voor het geheel. maar ook voor het detail. Zo
werd her Buitcnmu~cum zijn rnecmerstuk. In de
laatste Jaren van z0n carrière bu het Zutderzcemuscum bleek zijn veelzijdtghctd ulf acuv1teiten
op geheel andere gebieden: markcnng en
public rclations.
I loe rechthjnig hij ook was. een zekere mate van
impulsiviteit bezat hti ook. Htj kon bijvoorbeeld
van de ene dag op de andere tot een geheel andere
gcdragsltjn komen dan hij merzijn gesprekspartners bad afgesproken. lndtvidualist als hij was
vergat hij dan soms m ziJn gedrevenheid het
overleg te heropenen of zei(~ maar mee te delen
dat hij in middels in zijn centje al naar een ander
stadon was doorgereisd. AnderziJdS moet ook
worden geconstateerd dat deze flexibele opstelling
de zaak zelf d1kw1jls ten goede kwam. In zijn
omgang met anderen was hij hartelijk en
charmant, maar htJ kon ook bikkelhard ZIJn. I lij
nam velen voor ztch 111, maar riep ook weerstanden op. Dar zun echter 'défauts' d•e moeten
worden gezien als verhoudingswijze minder
belangrijke bt•geleidingsverschijnselen van zijn
grote kwaliteiten. Als hij oogeJijk bleek te hebben
erkende hij dar ruiterlijk co als hij aanvaringen bad
veroorzaakt, wist bij de gevolgen daarvan later
op racrvollc wijze te redrc~seren.
Geen wonder dat andere instellingen van z\Jn
kwaliteiten gebruik hebben gemaakt. HIJ IS hd van
de Rijkscommissie voorde Musea, de Nederlandse Museumvereniging wist hem aan zich te
binden als bestuurslid en als voorzitter van de
~ectie Cultuurhistorische Musea, ook vcrvult hij
een bestuursfunctie in de Stichting Mardoe.
Piscator nv en de Snebtingen Oncslwnng en
Kommerciële Activiteiten vonden in hem een
bekwaam advtseur. De Vereniging 'Vrienden van
het Zuiderzeemuseum', waarvan hij qualira te qua
adviseur was, droeg hij een warm hart toe en
steunde baar belangen waar bij kon.
Zijn werk bij het Zutdcrzecmuseum is nu voltooid
vcrleden tijd. maar de naam vao Udo Vroom zal
alrtid aan het Zuiderzeemuseum verbonden
bli.Jven door wat hij daar tor stand heeft gebracht.
J.M.G. VJ\N Dl!R I'OilL

