
Jaarverslag 2022 Stichting Mr. J.W. Racerprijs 

 

In 2016 was het tweehonderd jaar geleden dat de bekende Twentse advocaat, 

rechtshistoricus, patriot en burgemeester van Oldenzaal mr. Jan Willem Racer (1736-1816) is 

overleden. Hij heeft met succes gestreden voor democratische rechten van de Twentse 

steden en voor verbetering van het lot van de boeren. Hij was pleitbezorger van de verlichte 

ideeën van de Nederlandse patriottenbeweging die als grondslag mogen worden beschouwd 

voor onze huidige parlementaire democratie. 

Voor het bestuur van de Vereeniging De Groote Sociëteit te Oldenzaal, gehuisvest in het 

vroegere woonhuis van Racer, was dit feit aanleiding om de mr. J.W. Racerprijs in het leven 

te roepen. De prijs is ingesteld ter onderscheiding van personen die zich voor Twente 

verdienstelijk maken of hebben gemaakt op juridisch, (rechts)historisch, maatschappelijk 

en/of politiek-bestuurlijk gebied. De prijs wordt op aanbeveling van een onafhankelijke jury 

eens in de drie jaar uitgereikt en bestaat uit een bronzen replica op schaal van het Racer-

standbeeld dat in 2011 te Oldenzaal is onthuld. De mr. J.W. Racerprijs is voor het eerst in 

2016 uitgereikt en voor de tweede keer in 2019.   

De Algemene ledenvergadering van de Vereeniging De Groote Sociëteit te Oldenzaal heeft in 

maart 2022 besloten om in het vervolg ten behoeve van de periodieke uitreiking van de mr. 

J.W. Racerprijs een afzonderlijke stichting in het leven te roepen: de Stichting mr. J.W. 

Racerprijs, met als doelstelling het onderhouden en uitdragen van het gedachtegoed van mr. 

J.W. Racer. Redenen hiervoor waren enerzijds het bieden vaneen betere garantie voor de 

onafhankelijkheid van de jury en anderzijds het creëren van de mogelijkheid om externe 

fondsen te werven voor het realiseren van de doelstelling van de stichting. De stichting is 

opgericht op 7 juni 2022. De band van het stichtingsbestuur met de Vereeniging De Groote 

Sociëteit komt tot uiting in de samenstelling van het stichtingsbestuur: twee leden van dat 

bestuur dienen tevens lid te zijn van het bestuur van De Groote Sociëteit, terwijl één lid 

tevens lid moet zijn van De Groote Sociëteit, maar niet als bestuurslid. 

De mr. J.W. Racerprijs 2022 is, op aanbeveling van de jury onder voorzitterschap van Prof. 

mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes, hoogleraar Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit te 

Nijmegen, toegekend aan de historicus Jan ten Hove uit Kampen. De feestelijke 

prijsuitreiking door burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal  vond plaats op donderdag 

8 september 2022 in Cultureel centrum De Hof te Oldenzaal, waarbij meer dan honderd 

genodigden aanwezig waren. In de regionale pers is hier uitgebreid aandacht aan besteed. 

In november 2022 is door het stichtingsbestuur een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de 

periode 2022 - 2025. Daarin is onder meer aangegeven op welke wijze het bestuur de 

doelstelling van de stichting de komende jaren wil realiseren. Daarnaast is in het beleidsplan 

aangegeven op welke wijze de hiertoe benodigde inkomsten worden verworven en hoe het 

vermogen van de stichting wordt beheerd en besteed. Het beleidsplan dient mede als 

grondslag voor het aanvragen van de ANBI-status bij de Belastingdienst.  
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