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Meneer de Burgemeester, geacht bestuur van de stichting mr. J.W. Racer Prijs, 

geachte leden van de jury, geachte leden van de Vereniging de Groote 

Sociëteit, Zeer geachte laureaten van de mr. J.W. Racer Prijs in voorgaande 

jaren, Wanrooy en Van Zuidam, dames en heren, 

 het is mij een genoegen om u allen bij deze bijzondere gelegenheid iets te 

vertellen over de achtergronden van de mr. J.W. Racer Prijs. Wat heeft onze 

Vereniging doen besluiten om een dergelijke prijs in te stellen en, sterker nog: 

initiatief te nemen om in de geest van Racer nog andere activiteiten te 

ondersteunen. 

Alvorens ik daarover iets meer zeg een bijzonder woord van welkom aan  Elly, 

echtgenote van ons prominente lid Jan Mistrate Haarhuis. Samensteller van het 

boek dat in maart a.s. uitkomt over 125 jaar sociëteit in Oldenzaal  en lid van de 

jury. Ontzettend spijtig, Jan Mistrate Haarhuis vandaag door zijn 

ziekenhuisopname te moeten missen. Maar gelukkig is hij aan de beterende 

hand. 

De Vereeniging de Groote Sociëteit te Oldenzaal viert dit jaar, op 28 december 

a.s., haar 125-jarig bestaan. De sociëteit is een gezelligheidsvereniging. Dat mag  

oubollig klinken, maar ik kan u verzekeren dat in de sociëteit gesprekken over 

de samenleving in Oldenzaal, Twente, Nederland en soms ook de wereld niet 

van de lucht zijn. Dat gebeurt aan de borreltafel, maar kan ook gebeuren 

tijdens het biljarten, bridgen, kegelen, golfen, zingen en in nog meerdere mate 

in de eigen filosofieclub. De maatschappelijke betrokkenheid van veel leden is 

met andere woorden groot. Daarom ook houden wij, via een aparte stichting 

tevens het J.W. Racerhuis, zijn voormalige woning,  in stand. Een juweel voor 

Oldenzaal, zoals u weet. Zes dagen per week een echte 

gemeenschapsvoorziening. 

De instelling in 2016 van de mr. J.W. Racer Prijs sluit naadloos aan  bij  de idee, 

dat een Sociëteit naast gezelligheid bieden ook maatschappelijke 

verantwoordelijkheid kan dragen. Dat is niet ongebruikelijk. Sociëteit De Witte 

in Den Haag reikt jaarlijks een literaire prijs uit. Voluit is het dan ook de Nieuwe 

of Literaire Sociëteit De Witte. 

Maar hier mogen we in het bijzonder dankbaar zijn voor de vasthoudendheid, 

waarmee Hans Krakers, samen met anderen, het Racerstandbeeld realiseerde 

en vervolgens zorgde voor de instelling van de prijs, waar het vandaag om 



draait. Op zijn geheel eigen wijze regelde hij inmiddels ook het bruikleen van de 

portretten van Racer en zijn echtgenote. De laatste wordt in sociëteitskringen 

overigens Oopjen genoemd.  

De aandacht voor het gedachtengoed van Racer is zeker in de huidige tijd van 

groot belang. De alles overheersende focus op Individualisering en de op 

onderdelen doorgeslagen marktwerking, de burokratisering en de opvatting, 

dat politiek bedrijven hetzelfde is als  management van korte termijn 

vraagstukken, het zijn alle fenomenen waarmee onze samenleving bijna 

dagelijks wordt geconfronteerd. Zo goed als met de zo merkwaardige 

ingebeelde tegenstellingen tussen de landsdelen, De Randstad tegen de rest of 

omgekeerd in een heel klein landje, dat eigenlijk niet meer is dan een 

uiteengelegde stad met veel groen ertussen. In Racer’s tijd waren er figuren 

zoals hij, die probeerden om ideeën te ontwikkelen over samenhang en 

rechtvaardigheid in de maatschappij. En gelijkwaardigheid voor een 

plattelandsbevolking, die oude wortels heeft. Ik vroeg me de afgelopen weken 

af, wat hij van de boerenprotesten zou hebben gevonden en van het gedoe 

rond de vluchtelingenopvang in Albergen. Hij zou tenminste zijn wenkbrauwen 

hebben gefronst, vermoed ik.  En daarna allerlei constructieve oplossingen 

hebben geformuleerd.  

De moeite waard dus, dat gedachtengoed van Racer. Mede daarom en om een 

bestendige toekomst te waarborgen heeft de  Algemene Ledenvergadering van 

de Vereniging de Groote Sociëteit ingestemd met de oprichting van een 

Stichting mr. J.W.Racerprijs. Het is verheugend, dat vijf sociëteitsleden de 

bereidheid hebben getoond hierin energie te gaan steken, de heren Schouten, 

Weijerink, Semmekrot, Bloemen en Mistrate Haarhuis. Deze stichting kan 

allerlei initiatieven ontplooien gericht op meer kennis over  het gedachtengoed 

van Racer en het uitdragen daarvan, vertaald naar onze tijd.  Wij hebben 

daarvan grote verwachtingen. Ook in de jaren tussen de vijfjaarlijkse uitreiking 

van de Racerprijs in. Want die uitreiking is voortaan gekoppeld aan het lustrum 

van onze vereniging. 

Dat was het voor nu. Ik houd u niet langer op. Wij zijn allemaal benieuwd naar 

de bevindingen van de jury en naar de rest van het programma.  Een 

inspirerende, boeiende bijeenkomst gewenst.  

 

A. Peters 8-9-22 


