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JURYRAPPORT MR. J.W. RACERPRIJS 2022 

 

 

Het bestuur van de stichting Stichting mr. J.W. Racerprijs te Oldenzaal heeft een jury 

benoemd, bestaande uit de hieronder genoemden. Deze jury heeft beslist wie op 8 september 

2022 in aanmerking komt voor de mr. J.W. Racerprijs. Deze mr. J.W. Racerprijs wordt dan 

voor de derde maal uitgereikt (eerder in 2016, 2019, 2022). Het is de bedoeling deze prijs 

daarna eens in de vijf jaar uit te reiken, de eerstvolgende (en derhalve vierde) maal in 2027. 

 

De beslissing van de jury is genomen overeenkomstig het juryreglement met de daarin 

vervatte criteria op basis waarvan de winnaar kon worden vastgesteld. Die criteria luiden: 

 

“De mr. J.W. Racerprijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die: 

-  zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Twente; 

-  zich verdienstelijk heeft gemaakt op die gebieden waarop Jan Willem Racer zich in 

zijn tijd verdienstelijk heeft gemaakt, dat wil zeggen: 

a.  op juridisch gebied (Jan Willem Racer was advocaat); 

b.  op rechtshistorisch gebied (Jan Willem Racer was rechtshistoricus); 

c.  op cultureel en/of cultuurhistorisch gebied; 

d.  op maatschappelijk en/of politiek-bestuurlijk gebied (Racer was  

burgemeester van Oldenzaal en Twents patriot, en – eventueel – 

e.  op (meer algemeen) historisch of bijvoorbeeld archeologisch  

gebied; 

-  bij voorkeur, maar niet per se, een waardevolle, vernieuwende, wetenschappelijk 

verantwoorde publicatie, een monografie, dan wel een artikel in een gerenommeerd 

tijdschrift of jaarboek, heeft uitgegeven (laten uitgeven).” 

 

Opmerkelijk was, dat ditmaal (zeer) vele kandidaten werden voorgedragen. Dit kan worden 

verklaard door het feit, dat de leden van zowel het stichtingsbestuur als van de Groote 

Sociëteit te Oldenzaal werden opgeroepen kandidaten voor te dragen. Ook stond een 

dergelijke oproep in het persbericht, verschenen in dagblad De Twentsche Courant Tubantia 

van 6 april 2022. Van de aldus negentien voorgedragen kandidaten voor de mr. J.W. 

Racerprijs vielen naar de mening van de jury, gelet op de voornoemde criteria, onmiddellijk 

negen voorgedragen kandidaten af. Ten aanzien van de overgebleven tien kandidaten heeft de 

jury maar liefst driemaal vergaderd. Na haar eerste vergadering tekende zich onmiskenbaar en 

vlot een Top 3 af. Ook was al snel duidelijk, dat het vervolgens een nek-aan-nek-race zou 

worden tussen twee favoriete kandidaten. 

 

De tweede en derde (tevens laatste) vergadering werden dan ook gebruikt om de twee 

overgebleven kandidaten te wegen op een goudschaaltje. In de derde en laatste vergadering 

viel de beslissing: niet alleen het werk van de winnaar, maar ook diens persoon, zijn 

bekendheid bij het publiek en de te verwachten uitstraling van persoon en werk gaven toen de 

doorslag. Uiteindelijk heeft de jury unaniem beslist, dat de mr. J.W. Racerprijs 2022 wordt 

toegekend aan: 

 

drs. Jan ten Hove (Kampen 1960). 

 

Jan ten Hove studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds 1987, 

dus nu al 35 jaar, in Overijssel werkzaam als zelfstandig historicus en als auteur van vele 

(meer dan 20) (streek)historische boeken. Daarnaast schreef hij vele artikelen. Te noemen zijn 
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onder meer: Geschiedenis van Zwolle; met anderen: Geschiedenis van Kampen; Het 

Overijsselse Geschiedenis Boek; Het stadhuis van Hasselt; Zandhove, van buitenplaats tot 

verpleeghuis; Den Aalshorst. Levensverhaal van een landgoed, en Aan knellende banden 

ontworsteld. De stedebouwkundige ontwikkelingen van Deventer in de 19de eeuw. 

 

In 2012 ontving Jan ten Hove de prijs voor het Overijssels Boek, categorie non-fictie, met het 

boek Grensgang. Een historische reis langs de randen van Overijssel. In 2018 werd hij 

gelauwerd met de Ithakaprijs voor zijn studie Arnichem, buitenplaats aan de Vecht. Historie 

van huis en Haersterveer. 

 

In dit jaar 2022 verscheen Jan ten Hove’s belangwekkende, goedgeschreven, doorwrochte en 

prachtig vormgegeven studie ’t Is doan. 600 jaar boerenleven in Twente. Deze recente 

publicatie vormde de aanleiding om drs. Jan ten Hove voor de mr. J.W. Racerprijs te 

kandideren. De jury is ervan overtuigd met hem een terechte winnaar van de mr. J.W. 

Racerprijs voor te dragen. 

 

 

 

Oldenzaal, 1 juli 2022, 

 

de jury van de mr. J.W. Racerprijs 2022: 

 

 

jhr. drs. Wolter van Coeverden 

mr. Bart Riteco, secretaris 

prof. mr. Sebastiaan Roes, voorzitter 

mr. René Rorink 

drs. Matthijs Wanrooij 

 

 

 

 


