
Toespraak van Hugo Schorer, vice-voorzitter van het Zeeuws Genootschap ter 
gelegenheid van het afscheid van Maarten Steenbeek als voorzitter van het 
Genootschap, gehouden op 29 november 2016 bij de afscheidsreceptie 
aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op 29-11-2016. 
 
 
Dames en heren, 
 
Dan is nu het moment aangebroken om Maarten Steenbeek zelf toe te 
spreken. Maarten neemt na 8 jaar voorzitterschap van het Zeeuws 
Genootschap  afscheid. Maarten, het is met veel genoegen, dat ik het woord 
tot je richt, want je was een uitstekende voorzitter Je hebt het Genootschap 
van 2009 tot en met 2016 op een kundige en plezierige wijze geleid. 
 
Als ik kijk naar jouw voorzitterschap, dan springen er voor mij drie punten uit:  
 
1 Je was een zeer efficiënte vergadervoorzitter: Algemene Ledenvergaderingen 
duurden nooit langer dan een uur, meestal korter. Zie vanavond. Bij 
bestuursvergaderingen ’s avonds werd het zelden later dan tien uur. Je dwong 
daarmee iedereen tot goed opletten, want voor de bestuursleden het wisten 
was je bezig met het volgende agendapunt en was hun beurt voorbij. Na de 
vergadering was het tijd voor gezellig napraten onder het genot van een 
drankje, zeer goed voor de sfeer.  
 
2. Je hebt de goede onderlinge verhoudingen binnen het Genootschap 
bevorderd. Ik denk niet dat ik hier een groot geheim onthul als ik vertel dat het 
Genootschap bestaat uit allerlei heel enthousiaste commissies, werkgroepen 
en redacties, die fantastisch werk verrichten, maar die het liefst allemaal hun 
eigen gang willen gaan en die eigenlijk alleen met het bestuur te maken willen 
hebben, als er geld nodig is. 
Je bent er in geslaagd de afstand tussen deze actieve leden en het bestuur te 
verkleinen. Je was betrokken bij hun werkzaamheden, bezocht hun 
bijeenkomsten en je was altijd bereid te bemiddelen in geval van conflicten, en 
conflicten zijn er nog wel eens binnen het Genootschap, alhoewel gelukkig veel 
minder dan in het verleden.   
 
3. Je hebt goede relaties met de buitenwereld opgebouwd. Ik noem in de 
eerste plaats de instellingen, die onze collecties in bruikleen hebben, zoals het 
Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek en de SCEZ. Als 
jurist was je er op gebrand om de onderlinge verhoudingen  netjes in kaart te 



brengen en met al deze instellingen zijn dan ook bruikleenovereenkomsten 
geactualiseerd of afgesloten. Je hebt hard gewerkt aan een 
Genootschapsfellow bij het University College Roosevelt en hij is er gekomen 
met hulp van het Blaubeenfonds. 
 
Eén term die je in Genootschapsverband regelmatig gebruikte is mij 
opgevallen. Dat is de term overzichtelijk. Als jij vond dat iemands verdiensten 
voor het Genootschap weinig voorstelden, dan zei dat zijn verdiensten redelijk 
overzichtelijk waren. Wel, ik ben blij hier te kunnen zeggen dat jouw 
verdiensten voor het Genootschap bepaald niet overzichtelijk waren. Daarmee 
wil ik niet zeggen dat ze onoverzichtelijk waren, maar juist dat ze bijzonder 
groot waren. 
Daarom heeft de Algemene ledenvergadering zojuist besloten om jou als blijk 
van waardering daarvoor de Genootschapspenning uit te reiken. Ik zal hem je 
met veel genoegen overhandigen. 
 
Tenslotte nog dit: Gelukkig heb je ingestemd met het verzoek van het bestuur 
om voorzitter te blijven van de Jubileumstuurgroep, die onder jouw leiding al 
zeer druk doende is ons 250-jarig bestaan in 2019 voor te bereiden. Wij zijn 
daar erg blij mee. 
 
Dus je blijft actief voor het Genootschap en Marion, ik wend me nu even tot 
jou, de kans dat je Maarten nog regelmatig zal moeten missen voor het 
Genootschap is groot, maar de kans dat Maarten zich met de indeling van de 
keukenkastjes gaat bezighouden acht ik vrij klein. Mag ik je voor alle avonden 
gastvrijheid bij jullie thuis deze bloemen aanbieden?  


