
1 

 

Toespraak uitreiking Mr J.W. Racer Prijs 2022 op donderdag 8 september 

2022 in Cultureel Centrum De Hof te Oldenzaal, aanvang 15:00 uur 

Theo Schouten, Voorzitter Stichting Mr. J.W. Racer Prijs 

 

Beste mensen, 

Goedemiddag allemaal! Graag heet ik u allen hartelijk welkom hier in Cultureel 

Centrum De Hof, voor de uitreiking van de Mr. J.W. Racer Prijs 2022. Fijn dat u 

er allemaal bent! 

Mijn naam is Theo Schouten en ik ben voorzitter van het bestuur van de 

Stichting Mr. J.W. Racerprijs. Het is vandaag de derde keer dat deze prijs wordt 

uitgereikt. 2016 was de eerste keer; het was toen tweehonderd jaar geleden 

dat de naamgever van de prijs, mr. Jan Willem Racer, is overleden. De tweede 

prijsuitreiking was in 2019.  

De prijs is ingesteld ter onderscheiding van personen die zich in het bijzonder 

voor Twente  verdienstelijk hebben gemaakt op juridisch, (rechts)historisch, 

maatschappelijk en/of politiek-bestuurlijk gebied. Vanmiddag wordt bekend 

gemaakt aan wie de eer te beurt valt om de prijs voor 2022 in ontvangst te 

mogen nemen. 

Graag wil ik enkele personen in het bijzonder welkom heten. 

In de eerste plaats is dat de burgemeester van Oldenzaal, de heer Patrick 

Welman. 

Vervolgens de leden van de jury, onder voorzitterschap van professor 

Sebastiaan Roes.  

Dan natuurlijk de prijswinnaar zelf, wiens naam ik op dit moment nog niet mag 

noemen maar die gelukkig wel in ons midden is. 

Ook heet ik welkom het bestuur en de leden van de Groote Sociëteit te 

Oldenzaal met hun partners, alsmede het bestuur van de Stichting J.W. 

Racerhuis. Samen hebben zij in 2016 de grondslag gelegd voor de prijs.  

En last but not least heet ik alle genodigden onder u welkom die speciaal voor 

deze gelegenheid hier naar Oldenzaal zijn gekomen. 

Nogmaals hartelijk welkom allemaal! 
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Als ceremoniemeester is het mijn taak om u door het programma te leiden 

voor vanmiddag. Uit mijn kleding kunt u afleiden dat ik ook nog een andere rol 

heb, maar dat hoort u straks vanzelf!  

Het programma begint zo dadelijk met een toespraak door Albertjan Peters, 

voorzitter van de Vereeniging de Groote Sociëteit. Dan volgt er een optreden 

van het Groot Sociëteitskoor, onder leiding en begeleiding van dirigent Geert 

Christenhusz.  

Vervolgens is het woord aan de heer Sebastiaan Roes, voorzitter van de jury. 

Hij zal de prijswinnaar bekend maken en ingaan op de overwegingen die ten 

grondslag hebben gelegen aan de keuze van de jury.  

Voordat daarna de prijs (die u hier ziet) wordt uitgereikt door burgemeester 

Patrick Welman kunt u luisteren naar een muzikaal intermezzo, verzorgd door 

het IRIS kwartet uit Oekraïne. Ik zal straks iets meer vertellen over dit muzikale 

gezelschap. A warm welcome to you, members of the orchestra! 

Na de prijsuitreiking, naar verwachting rond 16:00 uur, krijgt de prijswinnaar 

het woord en zal het kwartet IRIS nog enkele andere nummers ten gehore 

brengen.  

Het Sociëteitskoor zal tenslotte het gedeelte hier in het cultureel centrum op 

passende wijze afsluiten, waarna u allen van harte welkom bent in het J.W. 

Racerhuis (hier om de hoek) voor de receptie. Het is dan waarschijnlijk iets na 

half vijf.  

Tot zo ver dit programmaoverzicht. Ik verzoek u nog even te checken of uw 

mobiele telefoon op stil staat en geef nu graag het woord aan Albertjan Peters, 

voorzitter van de Groote Sociëteit Oldenzaal. 

 

 

Dan volgt nu een optreden van het groot Sociëteitskoor. Het koor treedt 

uitsluitend op bij bijzondere gelegenheden zoals deze en bestaat geheel uit 

leden van de Groote Sociëteit. Wij zingen nu het lied “Da unten im Tale”, een 

volkslied uit het Duitse Schwaben, geschreven door Johannes Brahms en 

bewerkt door onze dirigent Geert Christenhusz. Hij zal het koor ook begeleiden 

op de vleugel. Het optreden wordt tevens muzikaal ondersteund door het Iris-

kwartet. Na dit optreden speelt Geert Christenhusz Filmmuziek uit “The Way 

We Were“ van Marvin Hamlisch. 
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Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Sebastiaan Roes, voorzitter van de 

jury. 

 

 

Dan kunt u nu gaan luisteren naar een muzikaal intermezzo, verzorgd door het 

IRIS kwartet  uit Oekraïne. Soliste is Maria Knihnytska, verbonden aan het 

Opera Theater van Dnjipro. Het kwartet is vernoemd naar het Irishuis in 

Deventer. In die stad is het initiatief genomen voor het opvangen van 

Oekraïense vluchtelingen met een klassieke muzikale achtergrond. Met deze 

professionele musici worden uitvoeringen georganiseerd zodat zij, zo lang zij 

niet kunnen terugkeren naar hun eigen land, hun vaardigheid kunnen 

bijhouden op het concertpodium. Dit optreden vanmiddag is een voorbeeld 

hiervan. Hun begeleider is Jeroen Weierink. Hij was al voor de Russische inval 

actief in Oekraïne met het begeleiden van koren en orkesten. 

De werken die zij spelen: 

Prayer for Ukraine   van Mykola Lysenko 

Laudate dominum  van W.A. Mozart 

Menuet uit opus 12 van Joseph Hayden 

Ave Maria van Schubert 

 

 

Dan is nu het moment aangebroken voor de prijsuitreiking. De prijs bestaat uit 

een oorkonde en een bronzen replica op schaal van het Racer-standbeeld, dat 

in 2011 in Oldenzaal is onthuld aan de Marktstraat. U komt er straks langs als 

nu naar het sociëteitsgebouw loopt. Het beeld is vervaardigd door emeritus-

hoogleraar beeldhouwen Eric Claus. 

Dan geef ik nu graag het woord aan de burgemeester van Oldenzaal, de heer 

Patrick Welman, voor de prijsuitreiking.  

 

 

Prijswinnaar Jan ten Hove krijgt nu de gelegenheid voor een dankwoord. 
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Hartelijk dank!  

Dan kunt u nu gaan luisteren naar een tweede optreden van het Iris-kwartet 

met soliste Maria Knihnytska. Ik kan u nog vertellen dat in het nieuwe jaar  o.a. 

met deze musici en soliste een grote tournee staat gepland met de Opera ‘Cosi 

fan tutte’ van Mozart. In de komende decembermaand wordt door hen een 

serie kerstconcerten gespeeld, samen met het ‘Ukraïne Liberation Orchestra 

and Choir’.  Daarbij staan Kerstmuziek van Vivaldi en Händels Messiah op het 

programma. Dit zal onder andere zijn op Tweede Kerstdag 26 december in 

Ootmarsum. U bent daar alvast voor uitgenodigd! 

 

Werken die zij spelen:  

Alegro moderato uit opus 12 van Hayden 

Ave Maria van Giulio Caccini 

O mio Babbino Caro van Giacomo Puchini 

 

 

Afsluiting 

Aan het eind van dit officiële gedeelte wil ik graag iedereen bedanken die een 

bijdrage heeft geleverd aan deze bijeenkomst: 

- De voorzitter van de Sociëteit, Albertjan Peters 

- De juryleden 

- Patrick Welman 

- Prijswinnaar Jan ten Hove 

- The musicians from Ukraïne 

- Het Groot Sociëteitskoor 

- Dirigent Geert Christenhusz  

- U allen voor uw aanwezigheid 

Ik wil u allen tenslotte uitnodigen voor de receptie, die zo dadelijk zal 

plaatsvinden in het J.W. Racerhuis, oftewel het gebouw van de Groote Sociëteit 

Oldenzaal. 

Het koor zingt nu het Nieuwe Racerlied, op een melodie van Leonhart Schröter; 

de tekst is van Geert Christenhusz, gevolgd door het Twents Volkslied. Ik dank u 

voor uw aandacht. 


