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Voorwoord. 
 
 
Dit rapport bevat de resultaten van een inventariserend onderzoek naar de mogelijkheden van 
een integrale historische stadsstudie Enschede. In de totstandkoming van dit rapport werd een 
belangrijke bijdrage geleverd door de leden van de klankbordgroep Historische Stadsstudie 
Enschede. De klankbordgroep bestond uit:  Mw. A. Rotting, Voorzitter Stichting Historische 
Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL); Dhr. K. Feringa, Secretaris SHSEL; Dhr. J. van 
Alsté, Voorzitter Oudheidkamer Twente; Dhr. R. Smudde, TwentseWelle; Dhr. R. Laloli, 
Openbare Bibliotheek Enschede; Dhr. H. Oude Rengerink, Regioarcheoloog  Het Oversticht; 
Dhr. M. Wendrich, Voorzitter Stichting Enschede Promotie; Mw. A. Jacobs, Gemeente 
Enschede; Dhr. A. Roding, Gemeente Enschede. 
De klankbordgroep vormde een belangrijk forum waar de voortgang, de richting en de 
resultaten van het vooronderzoek in een open en constructieve manier werden besproken. 
Speciale vermelding hierbij verdient de rol van de heer Feringa, secretaris van de SHSEL, en 
de heer Roding, Archivaris van het Stadsarchief Enschede. Het is mede dankzij hun 
initiatieven, hun voorwerk - waaronder een eerste inventarisatie van secundaire bronnen - en 
hun bereidheid kennis en vragen met ons te delen dat deze inventarisatiestudie kon worden 
verricht. Tevens verdient de rol van Mw. Nieuwenhuis en Mw. Jacobs speciale vermelding. 
Als betrokken en constructieve projectmanagers - tijdens haar zwangerschapsverlof werd Mw. 
Nieuwenhuis vervangen door Mw. Jacobs - slaagden zij erin het vooronderzoek op stoom te 
houden. Wij hopen niet alleen dat onze aanbevelingen zullen leiden tot vervolgactiviteiten, 
maar ook dat we met hen in de toekomst kunnen blijven samenwerken.  
Tot slot gaat onze dank uit naar de heer Den Oudsten, Burgemeester van Enschede, en de heer 
Brinksma, rector van de Universiteit Twente, voor hun constructieve en stimulerende 
opstelling en suggesties.  
 
 
 
Adri Albert de la Bruhèze 
Lissa Roberts 
Universiteit Twente 
Faculteit Management en Bestuur 
Vakgroep Wetenschap, Technologie en Beleidsstudies 
 
 
Enschede, 1 november 2010. 
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Samenvatting 
 
Dit rapport bevat de resultaten van een inventariserend onderzoek naar de mogelijkheden van 
een integrale historische stadsstudie. Een integrale stadsgeschiedenis vereist een ordenend en 
verbindend historische perspectief. Dit rapport schets een perspectief waarin lokale en globale 
historische ontwikkelingen worden verbonden, de stad in context. In die verbondenheid wordt 
de stad gezien als ‘werk in uitvoering’, als een voortdurende uitkomst van interacties tussen 
omgevingsfactoren, actoren en instituten. De stad is dus geen neutrale achtergrond maar een 
actor die sociale relaties en levenswijzen genereert. De stad is ook een habitus, een plek waar 
verschillende visies, perspectieven en identiteiten – in interactie – tot ontwikkeling komen. 
Op basis van dit perspectief waarin de stad wordt beschouwd in context, als context en als 
actor, wordt gepleit om de stadsstudie onder te verdelen in onderzoeksthema’s gebaseerd op 
de kenmerken contact en uitwisseling. Actoren (individuen en instituten), visies op stedelijke 
ontwikkeling en netwerken van kennis, kapitaal en techniek staan met elkaar in contact en 
dragen, in interactie, bij aan de historische ontwikkeling en aan de ontwikkeling van stedelijke 
identiteit. 
Op basis van dit perspectief  en op basis van de beoordelingscriteria bronnengebruik en 
bronnenvermelding, onderzoeksvragen, onderzoeksmethode, inbedding in historische 
literatuur en historische debatten, en aandacht voor de relatie tussen lokale en globale 
geschiedenis, worden bestaande secundaire bronnen over de Geschiedenis van Enschede 
geïnventariseerd en beoordeeld. Geconcludeerd wordt dat in veel bronnen een algemeen 
ordenend principe ontbreekt, dat veel bronnen niet zijn ingebed in de historische literatuur 
noch aansluiten bij historische debatten, en dat de stad in vrijwel alle bronnen wordt 
beschreven als een primair fysieke ruimte waar prikkels en impulsen van buitenaf worden 
ingebracht, in plaats van de stad te analyseren als onderdeel van bredere netwerken en 
ontwikkelingen. In de meeste bronnen wordt de stad niet beschreven als actieve speler in de 
historische ontwikkelingen. Bovendien bevatten de geïnventariseerde bronnen belangrijke 
hiaten. Die hiaten betreffen onder andere de relatie met andere steden in en buiten Twente, de 
ontwikkeling en het gebruik van stedelijke diensten, relaties tussen politiek en industrie, 
ontwikkeling van stedelijke diensten en technieken in de context van nationale en 
internationale netwerken in architectuur en stedelijke techniek, en de ontwikkeling van de stad 
na 1970, na de textielcrises. Ook zijn er belangrijke hiaten op het gebied van stedelijke 
identiteit. Als migrantenstad, grensstad en industriële stad kwamen in Enschede regionale, 
nationale en internationale ontwikkelingen tezamen die lokaal werden verwerkt en (materieel) 
vorm werden gegeven.  
Geconcludeerd wordt dat in de bestaande secundaire bronnen veel informatie te vinden is over 
de ontwikkeling van de stad en stedelijke identiteit, maar dat deze informatie niet ‘optelt’ tot 
een goed, een coherent en een compleet beeld. Daarvoor ontbreken niet alleen een aantal 
ordenende begrippen en vragen, maar ook is voor een aantal historische ontwikkelingen geen 
of te weinig aandacht geweest. Op basis van secundaire bronneninventarisatie en op basis van 
een primaire bronneninventarisatie wordt vervolgens geconcludeerd dat de geconstateerde 
hiaten voor een belangrijk deel kunnen worden opgevuld door bestaande secundaire bronnen 
te hernemen met behulp van een ordenend theoretisch perspectief en een sturende centrale 
vraagstelling. Tevens wordt geconcludeerd dat de geconstateerde hiaten voor een belangrijk 
deel kunnen worden opgevuld op basis van creatief primair bronnengebruik, waarbij 
voorbeelden worden gegeven van dat (mogelijke) creatieve gebruik. De inschatting is dat de 
totstandkoming van een wetenschappelijk verantwoorde, integrale historische stadsstudie de 
inzet zal vergen van 2 of meer personen gedurende 4 tot 5 jaar. 
Voorgesteld wordt een stadsstudie te realiseren op basis van de verhaallijn dat materiële 
vormgeving van de stad zich hand in hand ontwikkelt met stedelijke identiteit, via en door 
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middel van spanningen/conflicten, inspanningen (‘beleid’) van de Gemeente en industrie, 
relaties met andere steden, brede ontwikkelingen (industrialisering) en netwerken, en rampen. 
Het centrale thema daarbij is “Enschede: werk in uitvoering”, dat zich laat vertalen in de 
vraag wat betekent het historisch om Enschede te beschouwen als werk in uitvoering? Deze 
verhaallijn en vraagstelling kunnen worden uitgewerkt in thematisch chronologische 
onderzoeksthema’s gebaseerd op de kenmerken contact en uitwisseling, oftewel op de vraag 
hoe ‘materialiteit’, ‘cultuur’ en ‘identiteit’ bijeenkomen en zich in onderlinge wisselwerking 
ontwikkelen. Voorgesteld wordt om te kiezen voor de onderzoeksthema’s Landschap, 
migratie, geloof en inspiratie (relaties tussen levensbeschouwing, concepten over 
maakbaarheid en moderniteit, en stedelijke ontwikkeling), bestuur (“who governs?”), 
Circulatie (van kennis, expertise, techniek en kapitaal), productie (productie- en 
organisatiemethoden in landbouw, handel en industrie, en productie van stedelijke 
voorzieningen), Consumptie (stedelijke diensten, stedelijk leven en cultuur), Leren (formeel 
leren en stedelijk (over)leven). Voorgesteld wordt om binnen elk thema dezelfde facetten en 
ijkpunten te laten terugkeren. De facetten hebben betrekking op het ontstaan, de ontwikkeling 
en het onderhoud van instellingen, vertegenwoordiging (“wie mag namens wie spreken?”), 
belangenbehartiging, infrastructuren en netwerken. De ijkpunten hebben betrekking op de 
rampen die Enschede troffen en die het begin waren van ingrijpende stedelijke 
transitieprocessen.  
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Inleiding. 
 
Dit rapport bevat de resultaten van een inventariserend onderzoek naar de mogelijkheden van 
een integrale historische stadsstudie van Enschede. Het rapport kan de basis vormen van een 
historische stadsstudie die zowel wetenschappelijk verantwoord als toegankelijk is voor een 
breder publiek.  
 
Het rapport pleit voor een historische stadsstudie die is ingebed in een breder kader om de 
publieke belangstelling en betrokkenheid bij het verleden en de toekomst van Enschede en 
Twente te vergroten.  
 
Het rapport bevat de volgende hoofdonderdelen,  

1. Het vooronderzoek: aanleiding, doelstellingen, aanpak en organisatie. 
2. De Stad. Een techniekhistorische visie. 
3. De beoordeling van secundaire bronnen over de Geschiedenis van Enschede; 
4. De mogelijke opzet van een integrale historische stadsstudie: verhaallijn, vraagstelling 

en onderzoekthema’s. 
 
In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de voorgeschiedenis van de inventarisatiestudie. 
Hierbij wordt aandacht besteed aan de initiatiefnemers, de interacties tussen direct 
betrokkenen, en de rol van de Gemeente Enschede. Daarna wordt aandacht besteed aan de 
door de Gemeente Enschede geformuleerde doelstellingen van de inventarisatiestudie. 
Tenslotte wordt kort ingegaan op de voorbereidende en inhoudelijke stappen van de 
inventarisatiestudie, waarbij aandacht wordt besteed aan de organisatie van de 
werkzaamheden en de verdeling van verantwoordelijkheden. 
In het tweede hoofdstuk wordt een techniekhistorische visie op de stad gepresenteerd die 
leidend is in de beoordeling van primaire en secundaire bronnen. In die visie wordt de stad 
gezien als een dynamisch en permanent werk in uitvoering. Daarin is de stad geen neutrale 
achtergrond of decor, maar een actor die sociale relaties en levenswijzen genereert. De stad is 
bovendien niet alleen een fysieke ruimte, maar ook een culturele en mentale habitus, een plek 
waar verschillende visies en perspectieven op stedelijke ontwikkeling, alsmede stedelijke 
identiteit tot ontwikkeling komen. De stad is bovendien onderdeel van bredere regionale, 
nationale en internationale netwerken. Kortom, de stad en stedelijke ontwikkeling dient te 
worden beschouwd als context, in context en als actor. 
In hoofdstuk drie worden bestaande secundaire bronnen over de geschiedenis van Enschede 
beoordeeld op basis van de visie dat de historische ontwikkeling van de stad en stedelijke 
identiteit kan worden gezien als ‘werk in uitvoering’, en op basis van de beoordelingscriteria 
bronnengebruik en bronvermelding, onderzoeksvragen, onderzoeksmethode, inbedding in 
historische literatuur en historische debatten, en aandacht voor de relatie tussen lokale en 
globale geschiedenis. Op basis van die criteria worden in de geïnventariseerde secundaire 
bronnen een aantal hiaten gesignaleerd. Vervolgens wordt nagegaan of die hiaten kunnen 
worden gevuld met het hernemen van de beschikbare bronnen in het kader van een nieuw en 
sturend historisch perspectief, en met het gebruik van beschikbare primaire bronnen. 
In hoofdstuk vier wordt op basis van de stadsvisie en de bronneninventarisatie een schets 
gegeven van een mogelijke integrale stadsstudie. Aan de orde komen daarbij de verhaallijn, 
de vraagstelling, en de onderzoeksthema’s.  
 
Tenslotte bevat het rapport een aantal bijlagen: 

1. Profielschets van de UT Vakgroep Wetenschap, Technologie en Beleidsstudies; 
2. Overzicht van geraadpleegde secundaire literatuur; 
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3. Overzicht van geraadpleegde primaire bronnen; 
4. Overzicht van gevoerde gesprekken; 
5. Klankbordgroep Historische Stadsstudie Enschede: samenstelling en bijeenkomsten; 
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1. Het vooronderzoek: aanleiding, organisatie en uitvoering. 
 
Dit hoofdstuk gaat in op de aanleiding, de doelstellingen, de aanpak en de organisatie van 
deze studie die onderzoekt of, en zo ja hoe, een integrale historische stadsstudie van Enschede 
tot stand kan komen.  
 
 
1.1. Aanleiding. 
Concrete aanleiding tot het uitvoeren van dit inventarisatieonderzoek is het 40-jarige jubileum 
van de Stichting Historische Sociëteit  Enschede-Lonneker (SHSEL) op 1 november 2008. De 
SHSEL doet in april 2008 aan het College van Burgemeester en Wethouders van de 
Gemeente Enschede een suggestie voor een virtueel geschenk. De suggestie betreft een 
aankondiging door de Gemeente Enschede om gedurende een reeks van jaren middelen vrij te 
maken voor het samenstellen en doen uitgeven van een wetenschappelijk verantwoorde 
stadsgeschiedenis van Enschede. De SHSEL pleit voor de totstandkoming van zo’n studie 
omdat wel veel facetten van de geschiedenis van Enschede zijn beschreven, maar dat een 
actuele, integrale, toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde stadsgeschiedenis van 
Enschede ontbreekt. Omdat de collectieve geschiedenis van generaties inwoners die de stad 
hebben gemaakt en beleefd, medebepalend is voor de identiteit van de stad en haar inwoners, 
acht de SHSEL het verantwoord om door middel van een historische stadsstudie een basis te 
leggen voor de beleving van Enschede voor de huidige en toekomstige generaties. 
De burgemeester van Enschede, Dhr. Den Oudsten, vindt het van groot belang dat een 
stadsgeschiedenis van Enschede wordt gerealiseerd, en spreekt op 1 november 2008 op het 
40-jarig jubileum van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker de intentie uit om 
tot een integrale Stadsgeschiedenis van Enschede te komen. Burgemeester Den Oudsten 
benadrukt hiermee de rijke geschiedenis van Enschede. Een geschiedenis met elementen en 
gebruiken die van belang zijn voor het historische, het huidige en het toekomstige collectieve 
‘Enschede gevoel’. 
Ondertussen merkt het Stadsarchief Enschede dat de belangstelling voor het verleden 
toeneemt. Mensen verdiepen zich in oude gebruiken of in genealogie en deze kennis helpt hen 
hun omgeving beter te begrijpen en zich verbonden te voelen met de stad en de streek. De 
toenemende belangstelling voor het verleden en het belang dat aan historische kennis wordt 
toegekend lijkt bovendien toe te nemen in tijden van snelle en ingrijpende veranderingen. 
Actuele veranderingsprocessen die worden aangeduid met ‘globalisering’ en 
‘Europeanisering’ zijn daar een goed voorbeeld van. Het Stadsarchief  wil dat mensen, door 
de ontwikkeling van een integrale stadsgeschiedenis van Enschede, kennis kunnen maken met 
de geschiedenis van hun stad. 
De Gemeente Enschede besluit de mogelijkheden voor de totstandkoming van een historische 
stadsstudie te onderzoeken. Tijdens deze exploratie worden onder andere contacten gelegd 
met de Universiteit Twente (UT). Op basis van de expertise en ervaring van de UT-historici, 
een door hen uitgebrachte projectofferte, en om de verbondenheid van Enschede, de 
Universiteit Twente en Twente tot uitdrukking te brengen en te versterken, verleent de 
Gemeente Enschede op 31 maart 2010 aan de Universiteit Twente de opdracht voor een 
inventarisatiestudie. Op basis van beschikbare primaire en secundaire bronnen dient de 
vakgroep Wetenschap, Technologie en Beleidsstudies (Science, Technology and Policy 
Studies - STePS) van de Faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente te 
onderzoeken of , en, zo ja, hoe een integrale stadsstudie van Enschede gerealiseerd kan 
worden. 
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1.2. Doelstellingen. 
Op 12 oktober 2009 verzoekt de Gemeente Enschede, in de persoon van Mw. J.M. 
Nieuwenhuis, Teamleider Stadsarchief Enschede, de Universiteit Twente, in de personen van 
Prof.dr. L.L. Roberts en Dr. A.A. Albert de la Bruhèze, een offerte uit te brengen voor het 
verzorgen van een inventarisatiestudie.  
In hun offerte van 9 november 2009 geven Dr. A.A. Albert de la Bruhèze en Prof.Dr. L.L. 
Roberts aan inhoudelijk graag te willen werken aan de publicatie van een historische 
stadsstudie, met name als die studie zal worden ingebed in een groter programma waarin hij 
een bijdrage kan leveren aan de vergroting van de publieke belangstelling voor locale en 
regionale geschiedenis. Deze toenemende belangstelling kan een bijdrage leveren aan het 
genereren van een brede publieke discussie over de verdere ontwikkelingen van de regionale 
en lokale culturele identiteit.  
Op 31 maart 2010 verleent de Gemeente Enschede de Universiteit Twente de opdracht tot 
uitvoering van een inventarisatiestudie. Het inventarisatieonderzoek bestaat uit een 
inventarisatie en kritische beoordeling van bestaande secundaire literatuur over de 
geschiedenis van Enschede, alsmede een inventarisatie en beoordeling van beschikbare 
primaire bronnen. Deze inventarisatie dient te leiden tot een hiatenlijst, dat wil zeggen een 
overzicht van onderwerpen, thema’s en gebeurtenissen die niet of onvoldoende worden 
behandeld in de secundaire literatuur, maar die wel ontvankelijk zijn voor onderzoek vanwege 
beschikbare primaire bronnen. Op basis van de inventarisatie en evaluatie van beschikbare 
bronnen en de hiatenlijst dient een inhoudelijk plan van aanpak te worden geformuleerd om 
tot een stadsgeschiedenis te komen. Dit plan van aanpak omvat onder andere de centrale 
onderzoekthema’s, een onderzoeksperiodisering, en een mogelijke hoofdstukindeling van de 
beoogde stadsstudie. Tenslotte dient een projectplan te worden gemaakt waarin de 
werkzaamheden, de fasering en de invulling van de projectfactoren tijd, geld, kwaliteit, 
informatie en communicatie worden omschreven van de te ontwikkelen stadsgeschiedenis. 
De beoogde doelen van de te ontwikkelen stadsstudie van Enschede worden door het 
projectteam Historische Stadsstudie van de Gemeente Enschede gedefinieerd als  

• Kennismaking met de geschiedenis van Enschede 
• Toegankelijk voor een breed publiek 
• Cultuureducatie over Enschede 
• Cultuurparticipatie in Enschede. 

Als gewenste resultaten worden gedefinieerd: 
• Een wetenschappelijk ontwikkelde tekst met afbeeldingen 
• Een boek en/of interactieve website 
• Educatieve instrumenten 
 

 
1.3.  Aanpak. 
Om de plannen voor de ontwikkeling van een integrale, samenhangende stadsstudie over 
Enschede te realiseren, dienen er voorbereidende inhoudelijke en organisatorische stappen te 
worden gezet. Zo moeten er overzichten komen van beschikbaar primair en secundair 
bronnenmateriaal, moeten statistische gegevens worden verzameld en moeten stedelijke 
instellingen en centrale personen daarin grofweg in kaart worden gebracht.  
In de beoogde vooronderzoek- of inventarisatiestudie worden zes onderdelen onderscheidden:  

1. interviews met lokale deskundigen en betrokkenen om te komen tot een eerste 
voorlopige vraagstelling;  

2. de inventarisatie en beoordeling van secundaire en primaire bronnen; 
3. Het opstellen van een hiatenlijst op basis van de bronneninventarisatie: welke 

onderwerpen komen niet of onvoldoende aan de orde in de secundaire literatuur? 
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Welke van die onderwerpen kunnen wel worden onderzocht op basis van beschikbare 
primaire bronnen? 

4. Het formuleren van een definitieve vraagstelling, onderzoekthema’s en een voorlopige 
hoofdstukindeling (plan van aanpak) van de beoogde historische stadsstudie;  

5. het formuleren van een projectplan voor de realisatie van de beoogde historische 
stadsstudie; 

6. het schrijven van een inventarisatierapport met daarin ook suggesties voor 
andere/overige/additionele producten. 

 
 
1.4. Organisatie. 
De werkzaamheden starten op 1 april 2010. Projectleider is de heer Albert de la Bruhèze. Het 
onderzoeksproces wordt bewaakt door de Gemeente Enschede (Mw. Jacobs) en de 
Universiteit Twente (Dhr. Albert de la Bruhèze). De kwaliteitsbewaking ligt in handen van 
Professor Roberts (Universiteit Twente), Mevrouw Jacobs (Gemeente Enschede), de heer 
Roding (Gemeente Enschede), Burgemeester Den Oudsten (Enschede) en de heer Albert de la 
Bruhèze (Universiteit Twente).  
 
Voor het creëren van een inhoudelijk en maatschappelijk draagvlak wordt een klankbordgroep 
samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de Stichting Historische Sociëteit 
Enschede Lonneker (SHSEL), de Vereniging Oudheidkamer Twente, TwentseWelle, de 
Openbare Bibliotheek Enschede, en de Stichting Enschede Promotie (zie bijlage 5). 
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2. De Stad. Een techniekhistorische visie   
 
Om te komen tot een integrale stadsgeschiedenis waarin niet alleen een reeks historische 
gebeurtenissen wordt beschreven, maar waarin die gebeurtenissen ook worden verbonden en 
samengevoegd tot een samenhangende en verklarende geschiedenis van de stad en haar  
toekomstmogelijkheden, is het noodzakelijk om een bruikbaar historiografisch perspectief te 
hanteren. Dat perspectief, die visie, is het onderwerp van dit hoofdstuk. Na de visieschets 
zullen we aangeven wat onze visie zal gaan betekenen voor het schrijven van een boek over 
de geschiedenis van Enschede.  
  
In zijn algemeenheid zien we de stad als ‘werk in uitvoering’, als een voortdurende uitkomst 
van interacties tussen (mensgemaakte en natuurlijke) omgevingsfactoren en actoren, waarvan 
de stad er zelf een is. De stad is zowel een materieel complex als een actieve actor wier 
verschillende facetten en (menselijk en institutionele) inwoners een dynamische spanning 
smeden tussen continuïteit en verandering. De geschiedenis van de stad dient derhalve te 
worden onderzocht als een dynamische interactie tussen haar historisch gegroeide (materiële, 
culturele, sociale, economische en politieke) omgeving of  ‘landschap’ (de stad en de regio als 
invloedrijke context), de mensen, de instituten en de interne en externe krachten die 
bijdroegen aan of zich expliciet richtten op de vormgeving van haar (veelal omstreden) 
toekomstbestemming. Anders gezegd, de Stad is geen neutrale achtergrond, maar genereert 
sociale relaties en levenswijzen. 
Meer specifiek, de historische ontwikkeling van een stad omvat en bouwt verder op 

1. haar positie binnen bredere regio(s) en binnen (politieke, sociale, technische, 
financiële) netwerken waarvan het deel maakte of waarvan het was uitgesloten;  

2. interacties tussen de zich ontwikkelende stedelijke materiële, economische, culturele 
en politieke infrastructuren en hun gebruikers;  

3. conflicterende en elkaar aanvullende concepten, projecten en initiatieven die gericht 
waren op de vormgeving en richting van de stedelijke historische ontwikkeling (door 
de historicus Benedict Anderson aangeduid als ’imagined communities’). 

Het is verstandig om de geplande stadsstudie onder te verdelen in onderzoekthema’s  op basis 
van het kenmerk van contact en uitwisseling (“exchange”) tussen actoren (individuen en 
organisaties), ideeën, concepten, netwerken, kapitaal, techniek, kennis en natuur. Een 
dergelijke thematische aanpak zal zowel de historische ruggengraat als de narratieve structuur 
van de stadsstudie vormen, waarbij de drie hierboven genoemde punten leidend zijn in de 
inhoudelijke aandachtpunten van elk boekhoofdstuk. 
 
Ad. 1. In de geplande stadsstudie is de historische geografie van Enschede van groot belang. 
Enschede bevond en bevindt zich in een grensstreek. Wat dit heeft betekend voor de materiële 
en culturele ontwikkeling van de stad is een rode lijn in het boek. Het in kaart brengen van de 
historische geografie van Enschede is van belang om aandacht te kunnen schenken aan de rol 
en invloed van migratie van arbeid en kapitaal,  aan de rol van Enschede in netwerken van 
sociale, economische, culturele en religieuze interactie, en aan de rol van Enschede in 
netwerken van technologische innovatie en toepassing. Tevens biedt het ook mogelijkheden 
om aandacht te schenken aan economische, technologische en sociaal-culturele trajecten die 
Enschede op de een of andere manier buiten sloten of passeerden. 
 
Ad.2. In de stadsgeschiedenis van Enschede dient er aandacht te zijn voor in elkaar grijpende 
geschiedenissen van haar materiële, institutionele en sociaal-culturele infrastructuren, alsmede 
aandacht voor hun initiatiefnemers, ontwerpers, producenten en gebruikers. Op deze manier 
kunnen de Enschedese vervoer-, communicatie-, gezondheids –, hygiëne-, onderwijs-, en 
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ontspanningssystemen worden geanalyseerd als veelvuldig  interacterende levenslopen: van 
eerste idee, ontwerp, ontwikkeling en gebruik en, indien relevant, hun veroudering en 
vervanging. In die levenslopen dient er aandacht te zijn voor de controversen die daarmee, en 
in elke fase, gepaard gingen, alsmede aandacht voor de effecten die deze ontwikkelingen 
hadden op verdere historische ontwikkelingen.  
 
Ad.3 In de stadsgeschiedenis dient aandacht te worden geschonken aan de manieren waarop 
actoren, zowel individuen als georganiseerde groepen, de ontwikkeling van de stad trachtten 
te sturen vanuit verschillende beweegredenen. Hierbij kan gedacht worden aan de vorming 
van een productieve stedelijke populatie door middel van (mede op morele principes gestoeld) 
onderwijs aan textielarbeiders, aan de wijze waarop stedenbouwkundigen, planners en 
architecten vorm trachtten te geven aan het idee van maakbaarheid, en aan ‘tegen-cultuur’ 
bewegingen die alternatieven boden voor het dominante dagelijkse leefpatroon in Enschede.   
 
Resumerend:: 
In onze visie op stadsgeschiedenis is er een verbinding tussen lokale historische 
ontwikkelingen en globale historische ontwikkelingen. Als voorbeelden kunnen dienen de 
katoencrises als gevolg van de Amerikaanse burgeroorlog, de Belgische afscheiding van 
Nederland, de Britse vorm van industrialisatie, en de Nederlandse koloniale bezittingen die de 
contexten vormden waarbinnen lokale ontwikkelingen – met name in en door de 
ontwikkelingen in de Twentse textielindustrie - begrepen kunnen worden. Op hun beurt 
hebben de nieuwe lokale ontwikkelingen een bredere lokale, nationale en internationale 
impact. Maar er is meer. Zo heeft de techniekgeschiedenis van Nederland laten zien dat 
technologische en industriele ontwikkelingen niet altijd en niet uitsluitend werden 
geëntameerd door primair op winstbejag beluste ondernemers, maar dat daarbij ook morele en 
culturele aspecten en overwegingen een belangrijke rol speelden. De wens en het streven om 
arbeiders te scholen tot, wat de initiatiefnemers beschouwden, als moreel verantwoordelijke 
burgers is daar een goed voorbeeld van. De cultuur- en techniekgeschiedenis van Nederland 
heeft bovendien laten zien dat techniek anders gewaardeerd werd dan in bijvoorbeeld 
industrialiserend Engeland. In veel Engelse cultuurvisies aan het begin van de (eerste) 
industriële revolutie waren stoommachines en fabrieken dikwijls ‘satanic Mills’ die het leven 
uit de arbeiders zogen en die het landschap ruïneerden. In Nederlandse culturele visies in 
dezelfde periode overheerste daarentegen een ‘arcadisch’ beeld waarin technologie was 
geïntegreerd met het landschap om de natuur te temmen voor menselijk gebruik. Deze 
globale, nationale en lokale economische en culturele repertoires hebben elkaar beïnvloed 
waardoor het mogelijk moet worden geacht de wording van lokale bijzonderheden en 
kenmerken te kunnen duiden.    
 
Zetten we het bovenstaande op een rij dan kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling van 
de stad en stedelijke identiteit ‘werk in uitvoering’ is. Dat wil zeggen: 

• De stad is geen neutrale achtergrond, maar genereert sociale relaties en levenswijzen. 
• De stad is niet alleen een fysieke ruimte maar ook een culturele en mentale habitus: 

het is de plek waar verschillende visies, perspectieven en identiteiten - in interactie - 
tot ontwikkeling komen. 

• De stad is onderdeel van bredere nationale en internationale fysieke, sociale en 
cognitieve netwerken waarbinnen kennis, techniek, kapitaal en arbeid circuleert en aan 
lokale omstandigheden wordt aangepast. De stad in Context. 

• De stad wordt gemaakt door factoren en actoren, maar de stad als habitus en context is 
zelf ook een actor die maakbaarheidsidealen en –praktijken begrenst. 
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• De stad is zowel het toneel als een ‘product in ontwikkeling’ van technologie en haar 
gebruik in maatschappelijke context, hetgeen medebepalend is voor de locale 
identiteit. 

• Het traject van deze processen is een voortgaande toekomstige ontwikkeling; 
geschiedenis ligt ten grondslag aan toekomstige mogelijkheden, interacties en 
ontwikkelingen. 

 
Op basis van deze stadsvisie kunnen de geformuleerde doelstellingen van het projectteam 
Historische Stadsstudie Enschede worden aangescherpt. De aangescherpte doelstellingen 
luiden: 

• Het traceren van de historische evolutie van de Enschede identiteit. 
• De ontwikkeling van een wetenschappelijk verantwoord historisch kader op basis van 

beschikbare primaire en secundaire bronnen, en op basis van de meest actuele en 
relevante trends in de contemporaine stadsgeschiedenis. 

• Het vergroten van de historische kennis over de ontwikkeling van de Stad Enschede en 
de stedelijke Enschede identiteit. 

• Het vergroten van de publieke belangstelling voor de Geschiedenis van Enschede. 
• Het stimuleren van de publieke betrokkenheid bij de ontwikkeling van de toekomstige 

stad, haar burgerschap en haar stedelijke identiteit. 
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3. Beoordeling van secundaire bronnen. 
 
Op basis van de visie dat de historische ontwikkeling van de stad en stedelijke identiteit kan 
worden gezien als ‘werk in uitvoering’, en op basis van de beoordelingscriteria: 

• bronnengebruik en –vermelding;  
• onderzoeksvragen;  
• onderzoeksmethode; 
•  inbedding in en bijdrage aan actuele historische debatten; 
• aandacht voor de relatie tussen lokale en globale geschiedenis,  

werden beschikbare secundaire bronnen over de geschiedenis van Enschede geïnventariseerd. 
De geraadpleegde bronnen worden genoemd in bijlage 2 van dit rapport. De geïnventariseerde 
bronnen bevinden zich in:  

• De bibliotheekcollectie van het Stadsarchief Enschede; 
• De collectie van de Openbare Bibliotheek Enschede;  
• De Collectie van de Vereniging Oudheidkamer Twente, aanwezig in het kennis- en 

informatiecentrum van TwentseWelle te Enschede; 
• De Boot Collectie, aanwezig in het archief van de centrale bibliotheek van de 

Universiteit Twente; 
• De bibliotheekcollectie van de Universiteit Twente. 

 
Opvallend in de geraadpleegde secundaire literatuur is dat aandacht voor Enschede en 
aandacht voor Twente dikwijls met elkaar zijn verweven. Derhalve kunnen de geraadpleegde 
secundaire bronnen worden onderverdeeld in twee categorieën. De eerste categorie is 
algemene studies over Enschede en Twente, de tweede is deelstudies over Enschede en 
Twente.  
Hoewel de algemene studies over Enschede en Twente, en zeker de literatuur tot 1970, 
interessante onderwerpen en informatie bevatten, worden ze tevens gekenmerkt door 
ontbrekend of onvolledig bronnengebruik, en door populariserende, caleidoscopische, 
beschrijvende, anekdotische en fragmentarische teksten. Veel literatuur is niet beschreven 
vanuit een samenhangende vraag of een gespecificeerd perspectief. Het resultaat is een 
gefragmenteerd, onvolledig en niet coherent beeld van de geschiedenis van Enschede. De 
wetenschappelijke studies over Enschede en Twente leiden bovendien aan een ander euvel, zij 
zijn in de meeste gevallen gebaseerd op deels gedateerde en nu omstreden methoden en visies. 
Als voorbeeld kunnen de studies van Slichter von Bath (1957 en 1972) worden genoemd. 
De deelstudies over Enschede en Twente richten zich daarentegen op een specifiek 
onderwerp, zijn dikwijls gebaseerd op onderzoek, maken gebruik van en verwijzen naar 
bronnen, en bevatten veelal goede en nuttige informatie. Veel van de oudere studies doen 
echter gedateerd aan en zijn gebaseerd op nu omstreden methoden en visies. Ook valt de grote 
variëteit aan vragen en theoretische perspectieven op. Hoewel deze bronnen dus nuttige 
informatie bevatten, bieden ook zij een gefragmenteerd, onvolledig en niet coherent beeld van 
de geschiedenis van Enschede.  
In zowel de algemene bronnen als de deelstudies valt op dat er relatief veel aandacht is voor 
sociografische en demografische ontwikkelingen, alsmede voor de oude markengeschiedenis. 
 
Samenvattend kunnen de algemene studies over Enschede en Twente en de deelstudies over 
Enschede en Twente als volgt worden beoordeeld: 

• Veel secundaire bronnen, met name de algemene werken tot aan 1970 (maar ook de 
meer specifieke deelstudies tot 1970), steunen op onderzoek uit de periode 1890-1930 
en zijn gebaseerd op toen geldende historische inzichten en methoden. 
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• In veel studies ontbreekt een algemeen ordenend principe zoals een theoretisch 
perspectief, een vraag, en een onderzoeksthema. Het resultaat is dat er veel 
gefragmenteerde, ‘losse verhalen’ bestaan. 

• Slechts een aantal studies zijn gerelateerd door middel van vergelijkbare vragen, 
onderzoekthema’s  en onderzoekperspectieven. 

• De nadruk ligt op een aantal specifieke onderwerpen: oorlogen (80-jarige oorlog, 
Franse tijd, Wereldoorlogen), religie (stromingen, predikanten) en industrialisatie, met 
een nadruk op fabrieken, fabrikanten en arbeiders. Ook is er opvallend veel aandacht 
voor demografie, sociografie en rampen als de stadsbranden. 

• Afgezien van de wetenschappelijke studies zijn de meeste studies niet ingebed in 
historische literatuur; zijn ze niet gekoppeld aan actuele historisch debatten, 
discussies, concepten en benaderingen; en zijn ze niet gericht op een bijdrage aan 
actuele debatten. De meeste studies vormen “Verhalen op zich”. Met name de auteurs 
van de algemene studies baseren zich – veelal zonder bronvermelding – op elkaar, 
waardoor in herhaling historische feiten werden gecreëerd.    

• De periodisering in de geraadpleegde studies is veelal gebaseerd op grove en 
schetsmatige interne ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de industriële ontwikkeling. 

• De stad wordt in vrijwel alle geraadpleegde studies beschreven als een fysieke ruimte 
waar prikkels en impulsen van buitenaf worden ingebracht, in plaats van de stad te 
analyseren als onderdeel van internationale netwerken en ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld de 2e industriële revolutie) waar externe input op een specifieke manier 
wordt vertaald, verwerkt en aangepast aan lokale praktijken, netwerken en 
omstandigheden. De stad wordt dus niet gezien en wordt niet beschreven als een 
actieve speler in de historische ontwikkelingen. In onze visie op de stad en 
stadsgeschiedenis staat de actieve rol van de stad, de stad als actor, daarentegen 
centraal.  

 
Het algemene, geaggregeerde, oordeel kan worden samengevat: 

• De geraadpleegde bronnen bevatten veel nuttige informatie, maar dat één of meer 
algemeen ordenende of verbindende principes, onderzoeksvragen en 
onderzoekshypothesen ontbreken.  

• De geraadpleegde bronnen bevatten een aantal belangrijke hiaten.  
 
 
3.1. Hiaten in de secundaire literatuur. 
In onze stadsvisie is de historische ontwikkeling van de stad en stedelijke identiteit geworteld 
in de doorgaande ontwikkeling van 

• haar positie binnen bredere regio(s) en binnen (politieke, sociale, technische, 
financiële) netwerken waartoe de stad behoorde of waarvan de stad was uitgesloten; 

• interacties tussen de zich ontwikkelende stedelijke materiële, economische, culturele 
en politieke infrastructuren, en hun gebruikers; 

• conflicterende en elkaar aanvullende concepten, projecten en initiatieven die gericht 
waren op de vormgeving en richting van de stedelijke historische ontwikkeling. 

 
Op basis van deze visie kunnen binnen de geraadpleegde secundaire bronnen een aantal hiaten 
worden aangewezen. Ze betreffen ontbrekende, onvolledige of onvoldoende aandacht voor: 

• Archeologie. De lange termijn ontwikkeling van bewoningsgeschiedenis en 
landschapsgeschiedenis in onderlinge wisselwerking. Niet of onvoldoende 
gethematiseerd wordt hoe leven, wonen, werken en sociale relaties invloed 
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uitoefenden op de inrichting van het landschap, en hoe het materiële en culturele 
landschap mogelijkheden van maakbaarheid beperkten en mogelijk maakten.  

• Politieke, sociale en economische verhoudingen in de 16e, 17e en 18e eeuw. Hoe zagen 
de relaties tussen kerk, landadel en boeren eruit en hoe ontwikkelden die relaties zich 
verder? Op welke wijze ontwikkelde de stad zich in dat krachtenveld? 

• De verhouding tussen stad en platteland. 
• De relatie met andere steden in en buiten Twente en wat dat heeft betekend voor 

handel, nijverheid en industrie. 
• De ontwikkeling (productie) en gebruik (consumptie) van stedelijke diensten op het 

gebied van hygiëne, vervoer, woningbouw, communicatie (post, telegraaf, telefoon), 
energie (gas, elektriciteit en warmte) en onderwijs. 

• Het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van materiële infrastructuur: landwegen, 
spoorwegen, waterwegen en luchtwegen. 

• De ontwikkeling en de consumptie van kunst, cultuur, sport en ontspanning. 
• Een integrale geschiedenis van de textielindustrie: opkomst, ontwikkeling, bloei en 

ondergang. De bestaande historiografie over textielindustrie richt zich hoofdzakelijk 
op die industrie ‘sec’. Relaties tussen industrie en politiek - hoe de politiek reageerde, 
entameerde en initieerde - zijn onbekend. 

• Ontwikkeling van de stad, stedelijke diensten, stedelijke techniek en (architectonische, 
stedenbouwkundige en verkeerskundige) stadsvisies in nationale en internationale 
context: de circulatie van kennis, kapitaal, techniek, mensen, producten in 
professionele en sociale netwerken en structuren.  

• De Tweede Wereldoorlog: continuïteit, verandering, collaboratie en rampen 
(bijvoorbeeld het bombardement van 1944). 

• “Keerpunt 1970” en de periode 1970-heden. Een periode waarin de textielindustrie 
verdween en er – binnen de context van een algemene economische 
structuurverandering - een overgang naar nieuwe stedelijke economie en stedelijke 
vormgeving plaatsvond. Welke perspectieven op de stad en stedelijke ontwikkeling 
waren er? Welke initiatieven werden genomen, hoe en door wie? Welke rol werd 
hierin gespeeld door de Technische Hogeschool Twente (THT) en door andere 
instellingen van Hoger Onderwijs? 

 
 
3.2. Stedelijke identiteit en historiografische hiaten 
In onze visie op de stad en stedelijke ontwikkeling zijn actoren (individuen, groepen en 
instellingen), visies, het handelen en materiële vormgeving onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Ze ontwikkelen zich in voortdurende wisselwerking. Dit geldt ook voor 
materialiteit en identiteit. Ook zij ontwikkelen zich in interactie. De vraag is dan niet wat de 
lokale, in dit geval de Enschedese identiteit is, maar hoe die lokale identiteit in context zich 
voortdurend ontwikkelt. 
De relatie tussen materialiteit en identiteit in Twente kan worden geïllustreerd met 
archeologie. In de proefschriften van F. Löwik, De Twentse beweging (2003), en R. van Beek, 
Reliëf in Tijd en Ruimte (2009), wordt getoond dat actoren als de Oudheidkamer Twente  en 
Twentse textielondernemers bezorgd waren over de industrialisering van het Twentse 
landschap. Om dat ‘echte’ Twentse landschap te ontdekken hielden ze zich bezig met 
archeologie. Onder invloed van het nationalisme op het einde van de 19e eeuw werd 
bovendien het denken over het streekeigene bevorderd. De combinatie van archeologie, het 
type archeologen, ‘macro ontwikkelingen’ als nationalisme, de zorg om het landschap en het 
verlangen het eigene te definiëren, leidde tot een definitie van “het” Twentse landschap, van 
Twente en “de” Twentse identiteit, compleet met vlag en volkslied.  
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Er zijn vele andere voorbeelden te vinden waarin materialiteit en identiteit gekoppeld raken. 
Voor Enschede valt daarbij bijvoorbeeld te denken aan: 

• Enschede als grensstad dat van invloed was op handel, smokkel, de komst van 
vluchtelingen en de vormgeving van sociale relaties; 

• Enschede als knooppunt van verkeer, productie en handel; 
• Enschede als libertaire stad/enclave, waar ruimte werd gegeven aan religieuze en 

culturele minderheden in een overwegend katholieke Twentse omgeving. 
• Enschede als migratiestad met vrijwel continue stromen van binnen- en buitenlandse 

migranten; 
• Enschede als industriële stad: 1800-1975; 
• Enschede als een door de industrie gemaakte stad (tot aan circa 1900). 
• Enschede als maakbare stad: onderhandelingen en strijd tussen industrie en gemeente 

(1900-1975) 
• Enschede als Postindustriële stad: de ontwikkeling van een diensten- en een 

kenniseconomie (na 1970) 
• Enschede als toekomstige Euregionale stad. 

 
Uit al deze voorbeelden blijkt dat identiteitsvorming is verbonden met diverse materiële 
elementen, factoren, ontwikkelingen, ambities en initiatieven.   
 
Op basis van de visie dat de stad en stedelijke ontwikkeling kan worden gezien als ‘werk in 
uitvoering’, en op basis van de hierboven genoemde relaties tussen materialiteit en identiteit, 
kunnen in de geïnventariseerde secundaire literatuur hiaten worden onderscheiden wat betreft 
de ontwikkeling van de stedelijke identiteit. 
Die hiaten betreffen:   
(1) Materiële ontwikkeling en stedelijke identiteit. 

• Religieuze minderheden en families als industriële en maatschappelijke vernieuwers. 
• Permanente migratie en sociale cohesie: diverse culturen en identiteiten. 
• Industrie, industrieel werk en stedelijke identiteit: uniformiserende identiteit. 

(2) Materiële en sociale vormgeving en stedelijke identiteit: Relaties tussen industrie, 
maatschappelijke organisaties en Gemeente – Interactie, samenwerking en conflicten. 

• Stedelijke ontwikkeling (diensten) en stedenbouw: actoren, visies, plannen, 
initiatieven en uitvoering. Was er een alomvattende stedenbouwkundige filosofie? 

• Sociale cohesie en bevoogding. Maatschappelijke organisaties – kerken, 
vakorganisaties, politieke partijen, woningbouworganisaties -, industriëlen en 
Gemeente en hun rol in de ontwikkeling van (instellingen van) (beroeps)onderwijs, 
gezondheidszorg, maatschappelijk werk, ontspanning, sport en vrijetijdsbesteding. 
Wat waren de achterliggende visies en doelen? Welke methoden werden gebruikt? 
Welke resultaten werden bereikt? Was er verzet? 

• Opkomst van middenklassen in de jaren 20/30 en de opkomst van een 
middenklassencultuur: een late of een andere ontwikkeling? Andere culturele en 
identiteitvormende effecten? 

(3) Enschede in context: industrie, bevolking, stad. 
• Regionale, nationale en internationale ‘stromen’ en netwerken: mensen, kapitaal, 

kennis, voorbeelden, techniek. 
• Regionale, nationale en internationale ontwikkelingen: lokale positionering in, lokale 

reactie op en lokale verwerking van ‘externe’ en bredere processen. 
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Op basis van de uitgevoerde inventarisatie kan worden geconcludeerd dat in de bestaande 
secundaire bronnen over de geschiedenis van Enschede veel informatie te vinden is over de 
ontwikkeling van de stad en de stedelijke identiteit maar dat deze bronnen en hun informatie 
niet ‘optellen’ tot een goed, een redelijk coherent en een redelijk compleet beeld. Daarvoor 
ontbreken niet alleen een aantal unificerende en ordende begrippen, concepten en vragen, 
maar ook is voor een aantal historische ontwikkelingen geen of te weinig aandacht geweest. 
De vraag is of, en, zo ja, hoe die hiaten kunnen worden gedicht en hoe deze hiatenopvulling 
met beschikbare informatie kan worden verbonden tot een coherente integrale 
stadsgeschiedenis van Enschede. 
 
 
3.3. Historiografische hiaten en hiatenvulling. 
Een van de doelstellingen van deze inventarisatiestudie was het opstellen van een hiatenlijst, 
dat wil zeggen een overzicht van onderwerpen, thema’s en gebeurtenissen die niet of niet 
voldoende worden behandeld in de bestaande secundaire literatuur. Behalve het aangeven van 
hiaten, dienden met name die hiaten genoemd te worden die ontvankelijk zijn voor onderzoek 
op basis van het – in het kader van een nieuw en sturend historisch perspectief – hernemen 
van secundaire bronnen, en op basis van beschikbare primaire bronnen. 
 
De belangrijkste primaire bronnen over de geschiedenis van Enschede zijn te vinden in het 
Stadsarchief van de Gemeente Enschede en in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. 
De twee archieven zijn complementair. Het historisch Centrum Overijssel bevat de 
hoofdarchieven van de Enschedese textielindustrieën, terwijl het Stadsarchief specifieke 
informatie bevat van Enschedese textielfabrieken als de Firma Gebroeders van Heek (1859-
1951), Gerhard Jannink en Zonen (1819/1853-1964/1970), Ter Kuile en de N.V. Twentsche 
Overzee Handel Maatschappij. De archiefcollectie van het stadsarchief bestaat hoofdzakelijk 
uit financiële gegevens, zoals boekhouding en handelscorrespondentie. Deze financiële 
gegevens bestaan uit grootboeken, calculaties, balansen, kasboeken, inkoopboeken, 
verkoopboeken, overzichten van leningen, en correspondentie met toeleveranciers en 
afnemers in binnen- en buitenland, met name in Duitsland en Engeland. 
Deze archiefinhoud lijkt op het eerste gezicht ernstige beperkingen te bieden voor de 
ontwikkeling van een integrale stadsstudie. Een creatief gebruik van deze, vrijwel nooit 
gebruikte bronnen kan echter tot verrassende resultaten leiden. Zo is op dit moment een 
vrijwilliger van TwentseWelle bezig met een onderzoek naar de geschiedenis van de 
Enschedese Textielfabriek Rozendaal. Voor dat onderzoek maakt hij onder andere gebruik 
van de financiële en boekhoudkundige bedrijfsgegevens die aanwezig zijn in het stadsarchief 
van de gemeente Enschede. Op basis van die archiefgegevens kon hij informatie verzamelen 
over wat hierboven ‘stromen’ en ‘netwerken’ is genoemd. Op basis van de financiële 
bedrijfsgegevens was hij in staat om het internationale netwerk, inclusief buitenlandse 
vestigingen en deelnemingen, van het bedrijf Rozendaal in kaart te brengen, netwerken 
waarbinnen personen, kennis, goederen, producten en kapitaal circuleerden. Op basis van 
boekhoudkundige bedrijfsgegevens is hij dus in staat om de lokale geschiedenis van een 
Enschedees bedrijf in een bredere internationale context te plaatsen. 
Naast bedrijfsarchieven beschikt het stadsarchief over de archieven van de Gemeentelijke 
diensten. Op basis van die archieven, en in combinatie met informatie uit tijdschriften als De 
Ingenieur, Technisch Gemeenteblad, Gemeentewerken, Publieke Werken en Stads werk, kan 
naar verwachtingen voldoende informatie worden gevonden over actoren, visies, plannen en 
initiatieven inzake stedenbouwkundige en verkeerskundige vormgeving van de stad. Tevens 
kan op basis van deze bronnen informatie worden gevonden over het geloof in vooruitgang en 
democratie, en over besluitvorming: “who governs?” 
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Tevens beschikt het stadsarchief over kleine archieven van maatschappelijke en culturele 
instellingen als het Twentse Instituut voor opvoedingsvraagstukken en de Enschedese 
stichting voor huishoudelijke- en gezinsvoorlichting Het baken (1950-1971). Deze archieven, 
hoe bescheiden ook, kunnen informatie opleveren over aspecten die hierboven zijn aangeduid 
met ‘sociale cohesie’, ‘bevoogding’ en ‘geloof’. Het archiefonderzoek ten behoeve van de 
historische stadsstudie heeft als bijkomend voordeel dat het stadsarchief verder ontsloten kan 
worden. Tenslotte dient te worden vermeld dat het stadsarchief is betrokken bij een Twents 
initiatief om alle Twentse kranten te digitaliseren en on-line beschikbaar te maken voor een 
breed publiek. De resultaten van dat initiatief sluiten naadloos aan bij het werk voor de 
realisering van de historische stadsstudie. 
De archieven van het Historisch Centrum Overijssel zijn tevens van groot belang voor de 
historische stadsstudie. Naast de hoofdarchieven van de Enschedese Textiel industrieën als de 
firma’s van Heek en zonen (1811-1968), bezit het historisch Centrum Overijssel tevens het 
archief van de Stichting Fonds van Heek & CO, het familiearchief van Van Heek, alsmede het 
bedrijfsarchief van de Twentsche Bank en het archief van de (informele) 
fabrikantenvereniging de Grote Sociëteit. Al deze archieven bevatten informatie over wat 
hierboven ‘stromen’ en ‘netwerken’ is genoemd en waarbinnen personen, kennis, goederen, 
producten en kapitaal circuleerden, en die Enschedese bedrijven en Enschede verbonden met 
nationale en internationale ontwikkelingen en gebeurtenissen. 
 
Naast de primaire bronnen als archieven, zijn ook secundaire bronnen van groot belang voor 
de historische stadsstudie. Zo beschikt het Kennis- en Informatiecentrum van TwentseWelle – 
naast een uitgebreid fotoarchief en een notarieel archief - over een uitgebreide collectie 
secundaire literatuur ter beschikking gesteld door de Vereniging Oudheidkamer Twente. Met 
name de literatuurcollectie is een ware ‘fundgrube’ waar veel en veel relevante informatie kan 
worden gevonden. Hoewel van deze literatuur over het algemeen hetzelfde kan worden 
gezegd als wat onder 3.1. Hiaten in de secundaire literatuur is vermeld, bevat de 
literatuurcollectie van TwentseWelle veel nuttige informatie over de ontwikkeling van 
culturele en maatschappelijke organisaties in Enschede. De verwachting is dat met behulp van 
een ordenend theoretisch perspectief en een sturende centraal vraagstelling deze (te 
hernemen) informatie  kan bijdragen aan de totstandkoming van een integrale stadsstudie. 
In de literatuurcollectie van TwentseWelle is bijvoorbeeld nuttige informatie te vinden over 
de ontwikkeling van religies en religieuze groepen in Enschede en Twente; openbaar vervoer 
(inclusief jaarverslagen van bedrijven als de Twentsche Electrische Tramweg Maatschappij) 
in Enschede en Twente; archeologie in Twente; Twentse textielfamilies (kronieken); de 
activiteiten en ontwikkeling van lokale woningbouwverenigingen en vakverenigingen (in 
studies en gedenkboeken); de ontwikkeling van de lokale afdelingen van landelijke politieke 
partijen; lokale textiel industrieën, nijverheid en onderwijs (in bronnen als almanakken en 
gedenkboeken); de ontwikkeling van lokale ziekenzorg en ziekenhuizen; het verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in Enschede en Twente (in boeken, scripties en proefschriften); de 
geschiedenis van de Enschedese brandweer; de ontwikkeling van sportverenigingen en 
sportmanifestaties als de Enschede marathon; lokale industriële activiteiten en veranderende 
industriële structuur (in rapporten van de kamer van koophandel); bedrijfs- en 
arbeiderscultuur (te vinden in personeelsbladen als het Maandblad voor het Personeel van de 
Gemeentelijke Gasfabriek en Drinkwaterleiding te Enschede, en in de MIK (“Mensen in 
Katoen”), het bedrijfsorgaan van Van Heek & Co. B.V.).  
Veel bruikbare informatie kan ook worden gevonden in de Boot Collectie. De Boot Collectie 
bevindt zich in het archief van de Centrale Bibliotheek van de Universiteit Twente. Hoewel 
deze collectie niet bijgehouden is, bevat de secundaire literatuur en het tijdschriftenbestand in 
deze collectie veel en bruikbare informatie over de ontwikkeling van de textielindustrie in 
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Twente, in Nederland en in het buitenland. Bovendien bevat de collectie informatie over 
sociale geschiedenis, lokale geschiedenis, technische ontwikkeling in de textielindustie en 
economische sectorstudies. 
Andere rijke bronnen zijn de geraadpleegde tijdschriften (zie bijlage 2) Met uitzondering van 
de tijdschriften Verslagen en Mededelingen en Overijsselse Historische Bijdragen, beiden 
uitgegeven door de Vereeniging tot Beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis 
(VORG), waarin Enschede en Enschedese ontwikkelingen er zeer bekaaid afkomen, bevatten 
de lokale, de nationale en de internationale tijdschriften veel relevante en bruikbare 
informatie. Hoewel veel informatie, en met name de informatie in de lokale historische 
tijdschriften, zal moeten worden hernomen met behulp van een ordenend theoretisch 
perspectief en een sturende centrale vraagstelling, kan veel nuttige informatie worden gehaald 
uit nationale en internationale tijdschriften. Met name de tijdschriften Textielhistorische 
bijdragen, De Ingenieur, Technisch Gemeenteblad, Gemeentewerken, Publieke Werken en 
Stads werk, bevatten veel informatie over hoe lokale Enschedese plannen, initiatieven en 
uitgevoerde projecten op het gebied van stedelijke voorzieningen, diensten en technieken 
waren ingebed in bredere netwerken van nationale en internationale professionele 
organisaties, kennisinstellingen, kennisstromen, nieuwe ontwikkelingen, modes, hypes en 
voorbeelden.  
Tot slot willen we wijzen op de nuttige informatie die te vinden is in studies en rapporten van 
de Gemeente Enschede. Met name de rapporten van het college van B&W aan de raad, de 
rapporten van het Gemeentelijk Sociografisch en Statistisch Bureau, en de rapporten van het 
Gemeentelijk Bureau Onderzoek en Statistiek bevatten veel informatie over bevolking, 
bevolkingsamenstelling, politieke kwestie en stedelijke ontwikkelingen. De rapporten en 
studies van de lokale kamer van Koophandel bevatten nuttige informatie over industriële 
activiteiten en veranderingen in de lokale, de nationale en de internationale structuur, en hoe 
daarop lokaal werd geanticipeerd en gereageerd. 
 
Op basis van de uitgevoerde inventarisatie van beschikbare secundaire en primaire bronnen, 
vanuit een techniekhistorische visie op de stad en stedelijke identiteit als ‘werk in uitvoering’ 
(zie hoofdstuk 2) kan worden geconcludeerd:  

• De beschikbare secundaire bronnen bevatten belangrijke hiaten (zie hoofdstuk 3 van 
dit rapport) 

• Die hiaten kunnen voor een deel worden opgevuld door bestaande bronnen en 
beschikbare informatie te hernemen met behulp van een ordenend theoretisch 
perspectief en een sturende centrale vraagstelling. 

• De hiaten kunnen voor een belangrijk deel worden opgevuld op basis van creatief 
primair bronnenonderzoek. 

• De inschatting is dat de totstandkoming van een wetenschappelijk verantwoorde, 
integrale historische stadsstudie de inzet van 2 of meer personen zal vergen gedurende 
4 tot 5 jaar. 
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4. Mogelijke opzet van de integrale historische stadsstudie. 
 
Op basis van de uitgevoerde inventarisatie en op basis van de hoofdstuk 2 geschetste visie op 
de ontwikkeling van de stad en stedelijke identiteit kan een opzet van de integrale historische 
stadsstudie Enschede worden geschetst. Van belang in de opzet van de stadsstudie zijn de 
verhaallijn, de vraagstelling en de onderzoeksthema’s.   
 
 
4.1. Verhaallijn. 
In de beoogde integrale stadsstudie, gebaseerd op de visie dat de stad en stedelijke 
ontwikkeling kunnen worden gezien als ‘werk in uitvoering’, vormt het traceren van de 
historische ontwikkeling van de lokale Enschede-identiteit een belangrijk element. Die 
stedelijke identiteit is in permanente ontwikkeling. In wisselwerking met materiële 
vormgeving. Het proces van identiteitontwikkeling is er een met schokken en breukpunten, 
zoals de stadsbranden in 1517, 1750 en 1862.  
In de integrale stadsstudie zal worden ingezoomd op onderhandelingen, keuzes en 
ontwikkelingen in materiële vormgeving en inrichting van de stad die van invloed waren op 
de identiteitontwikkeling, oftewel een stedelijke identiteitontwikkeling met daarin: 

• Spanningen/conflicten over (manieren van) vooruitgang, levensstijlen en sociale 
verhoudingen; 

• Inspanningen van de Gemeente, in interactie met industrie, om sociale en materiële 
infrastructuur te creëren; 

• Relaties met andere steden in de regio, in binnen- en in buitenland; 
• Brede ontwikkelingen (industrialisering, wederopbouw, verzuiling, globalisering); 
• Rampen die niet alleen als tragedies werden gezien, maar ook als aansporing om 

andere en nieuwe wegen in te slaan. 
 
 
4.2. Vraagstelling. 
Centraal in de studie staat de relatie tussen de ontwikkeling van de stedelijke sociale en 
materiële vormgeving, ‘de’ stad’, en stedelijke identiteit. 
Op basis van de doelstellingen van de historische stadsstudie zou de vraag kunnen zijn Wat is 
Enschede? Deze vraag veronderstelt dat de stad een intrinsieke, genetische, betekenis en 
identiteit heeft die verborgen ligt in historische bronnen, en dat die identiteit gevonden kan 
worden met nauwgezet historisch onderzoek. Omdat de beantwoording van een dergelijke 
essentialistische vraag dikwijls gepaard gaat met a-priori veronderstellingen die relevante 
factoren, processen en actoren uitsluit, en omdat analyses hebben aangetoond dat stedelijke 
ontwikkeling geen lineair en planmatig proces is, kwam in de stadsgeschiedenis de nadruk te 
liggen op een procesbenadering waarin hoe-vragen centraal staan. Onze visie op de stad en 
stadsgeschiedenis is een voorbeeld van deze recente benadering.  
In onze visie is de stad zowel een fysieke als een culturele context waarbinnen sociale relaties, 
levenswijzen, perspectieven en identiteiten - in interactie - tot ontwikkeling komen. Tevens is 
de stad een actor die sociale, culturele en materiële maakbaarheid mogelijk maakt en beperkt. 
Ook is de stad onderdeel van bredere ontwikkelingen en netwerken waarbinnen kennis, 
techniek, kapitaal en arbeid circuleert en aan lokale omstandigheden wordt aangepast. De 
stad, Enschede, is dan de emergente uitkomst van interacterende (en vaak botsende) culturele 
visies, sociaal-economische ontwikkelingen en infrastructurele projecten die bijdroegen aan 
de ontwikkeling van lokale patronen van leven, werken, wonen, transport, communicatie, 
gemeenschapszin en identiteit. In deze visie van de stad als context, de stad in context, en de 
stad als actor, staat permanente ontwikkeling centraal. De stad en stedelijke identiteit kunnen 
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dus worden gezien als ‘werk in uitvoering’. Het historische stadsonderzoek richt zich daarbij 
op het traceren van de historische evolutie van lokale (Enschedese) eigenheden, patronen en 
identiteiten. 
Op basis van deze visie stellen wij voor om in plaats van een centrale vraagstelling een 
centraal thema of motto te formuleren, Enschede: werk in uitvoering. Dit motto kan worden 
vertaald in de vraag wat betekent het historisch om Enschede te beschouwen als werk in 
uitvoering?  
 
 
4.3. Onderzoeksthema’s s 
Periodiseringen vormen de ruggengraat van de meeste historische stadsstudies. Zij zijn 
gebaseerd op één of meerdere overheersende kenmerken, zoals huisnijverheid en 
industrialisatie. Periodisering dient als narratieve structuur waarbinnen contextfactoren als 
regionale, nationale en internationale netwerken hun plaats krijgen. 
De bovengenoemde stadsvisie van de stad als werk in uitvoering, waarbij stedelijke 
ontwikkeling en de ontwikkeling van stedelijke identiteit worden gezien als emergente 
interactie- en procesuitkomsten, verhoudt zich slecht met een statische chronologische 
periodisering. Het onderzoeksthema – Enschede:  werk in uitvoering – en de onderzoeksvraag 
-  wat betekent het historisch om Enschede te beschouwen als werk in uitvoering? – kunnen 
beter worden uitgewerkt in een thematisch-chronologische onderzoeks- en boekopzet, waarbij 
de keuze en de uitwerking van de onderzoeksthema’s is gebaseerd op uitwisseling, oftewel op 
de vraag waar en hoe ‘materialiteit’, ‘cultuur’ en ‘identiteit’ bijeenkomen en zich in 
onderlinge wisselwerking ontwikkelen.  
 
 
Voorgestelde Onderzoeksthema’s:  
 

1. Landschap 
In dit thema omvat landschap niet alleen de ontwikkeling het materiële landschap maar tevens 
de ontwikkeling van het culturele landschap van de stad en haar omgeving. Beide aspecten 
van het begrip landschap komen samen in de vraag welke en op welke wijze beelden en visies 
ontstonden over hoe het regionale landschap er ooit uitzag, en hoe het veranderde door de 
interactie van mensen met natuurlijke hulpbronnen.  
 

2. Migratie. 
In dit thema wordt onderzocht hoe onder invloed van globale (oorlogen; economische crises; 
religieuze, politieke en ethnische problemen) en lokale ontwikkelingen (landbouw; handel, 
nijverheid, industrie, politiek en religieus klimaat) migratiestromen van en naar (grensstad) 
Enschede op gang kwamen. Problemen in de garenvoorziening van veraf gelegen gebieden en 
tekort aan spincapaciteit bracht Enschedese fabrikeurs er bijvoorbeeld toe om op het einde 
van de 18e eeuw spinmeesters uit Schermbeck naar hun stad te halen. De Duitse spinmeesters, 
waaronder de gebroeders Schophaus, brachten nieuwe spintechnieken die op hun aanwijzing 
door plaatselijke molenmakers werden gemaakt.   
Naast aandacht voor migratiefactoren en migratiestromen, zal worden ingezoomd op de 
sociaal-economische samenstelling en ontwikkeling van migrantenstromen, op lokale 
migratieconflicten, en op de invloed van migranten en migrantenculturen op de vormgeving 
van de stad en de stedelijke cultuur. Gegevens hierover zijn onder andere te destilleren uit 
Sociografische studies (Blonk, 1929; Van Heek 1945; Rensen, 1984), uit het 
bevolkingsarchief, uit Gemeenterapporten, bijvoorbeeld de jaarlijkse verslagen “(….)van den 
toestand van den Gemeente Enschede door Burgemeester en Wethouders aan de Raad 
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uitgebracht” (1900-1933), en uit rapporten van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de 
Gemeente Enschede. 
 

3. Geloof en inspiratie. 
In dit thema wordt niet alleen onderzoek gedaan naar de omvang, de samenstelling en de 
ontwikkeling van religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen en sociale groepen, 
maar ook naar de rol van hun overtuiging en levensvisie op de vormgeving van de stad en 
stedelijke identiteit. In het onderzoek wordt geloof echter niet beperkt tot religie en 
levensbeschouwing. Tevens zal worden onderzocht wat de rol is van geloof in vooruitgang, 
geloof in maakbaarheid en geloof in democratie. In het onderzoek ligt de nadruk op visies 
over vooruitgang, democratie, maakbaarheid en vrijheid die tot uitdrukking komen in plannen 
en initiatieven inzake de ontwikkeling van onderwijs, opvoeding, gezondheidszorg, 
liefdadigheid, armenzorg, sociaal werk, culturele vorming, ontspanning, sport, politiek, 
vakvereniging, stedenbouw en infrastructuurontwikkeling. Aan de orde komen daarbij de 
strijd tussen particularisme en algemeen belang, en de sociale verhoudingen binnen de 
verzuiling. Een voorbeeld van een religieuze geloofsgroep zijn de doopsgezinden. 
Doopsgezinde fabrikeurs kwamen uit het buitenland naar Enschede omdat daar geen 
gildedwang heerste en er ruimte werd geboden aan religieuze minderheden. De 
doopsgezinden vormden nationale netwerken, huwden onderling, en vormden nationale en 
internationale handelsnetwerken. Twentse doopsgezinden waren hoofdzakelijk fabrikeur. Hun 
levensbeschouwing, plannen en initiatieven waren van grote invloed op de industriële 
ontwikkeling van Enschede en op de vormgeving van de stad (zie o.a. Willink, 2006). 
 

4. Bestuur 
In dit thema ligt de nadruk op de vraag ‘who governs?’. In de beantwoording van die vraag  
wordt ingezoomd op de ontwikkeling en de transformatie van sociale verhoudingen binnen 
(lokale en globale) historische contexten, en hoe die verhoudingen de jure en de facto (niet) 
tot uitdrukking kwamen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de relatie tussen stad en 
platteland, de relatie tussen formele bestuursvormen (van Marke tot Gemeentebestuur) en  
informele bestuursvormen (grote sociëteit), de relatie tussen formele en informele 
bestuursvormen over plannen van stedelijke vormgeving en inrichting, maatschappelijke 
conflicten (stakingen, bezettingen), en de relatie tussen formele en informele besluitvorming 
over de vormgeving en inrichting van de stad tijdens en na rampen (stadsbranden, oorlogen, 
crises textielindustrie, vuurwerkramp). 
 

5. Circulatie. 
In dit thema ligt de nadruk op de rol en invloed van kennis, expertise, techniek en kapitaal in 
de ontwikkeling van de stad. Hierbij wordt ingezoomd op de circulatie van personen, kennis, 
techniek en kapitaal in nationale en internationale netwerken van handel, industrie, banken, 
architectuur, stedenbouw, stedelijke hygiëne (drinkwatervoorziening, riolering, 
afvalwaterreiniging en watervoorziening), energie (turf, hout, steenkool, steenkoolgas, 
aardgas en elektriciteit) en verkeer(skunde), en hoe die kennis lokaal werd vertaald in plannen 
en ontwerpen. 
Een goed voorbeeld van circulatie is de ontwikkeling van de Twentse textielindustrie in de 
19e eeuw. In die tijd waren Nederlandse bedrijven wat betreft machines geheel afhankelijk 
van België, Frankrijk en Engeland. Die afhankelijkheid werd zichtbaar in de vele buitenlandse 
monteurs en specialisten op de werkvloer en het hoge loon dat zij ontvingen. In Twente 
werden complete spinnerijen opgericht die qua ontwerp, inrichting en functioneren geheel op 
Britse leest waren gestoeld. In de tweede helft van de 19e traden een aantal veranderingen op: 
ondernemers trokken naar het buitenland om te leren van buitenlandse voorbeelden, 
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textielfabrikanten ontwikkelden nauwe banden (en netwerken) met buitenlandse (met name 
Engelse) industrieën en industriëlen, zonen van Twentse textielfabrikanten volgden 
wetenschappelijke opleidingen in het buitenland waardoor zakenmensen ook technici werden 
die beschikten over vele internationale contacten. Op basis van opgedane kennis, ervaring en 
kapitaal werden in Twente technische netwerken ontwikkeld van machinefabrieken, 
reparatiewerkplaatsen, technische agenturen, en opleidingsinstellingen als bedrijfsscholen. 
Enschede werd geleidelijk een belangrijk nationaal textielcentrum door deze geleidelijke, 
voorzichtig en niet schoksgewijze ontwikkeling waarin niet het overnemen van buitenlandse 
voorbeelden centraal stond, maar veelmeer de verdere ontwikkeling van lokale technieken, 
praktijken en kennis op basis van buitenlandse voorbeelden.  
 

6. Productie 
In dit thema ligt de nadruk op wat en hoe er wordt geproduceerd in en rond de stad. Hierbij 
wordt ingezoomd op productie- en organisatiemethoden in landbouw, handel, industrie, 
stedelijke voorzieningen en cultuur, en op de interactie tussen lokale en globale 
ontwikkelingen (concurrentie, economische ontwikkelingen). Van belang daarbij is hoe 
actoren in Enschede zich positioneerden ten opzichte van voorbeelden in andere steden, 
industrieën en bedrijfstakken in binnenland en buitenland, en hoe ze (binnenlandse en 
buitenlandse) professionele en moderne opvattingen over organisatie en productie vertaalden 
naar lokale omstandigheden. 
  

7. Consumptie  
In dit thema ligt de nadruk op het dagelijkse leven van een aantal Enschedeeers: een 
arbeidersgezin, een middenstandgezin en een ambtenarengezin. Over welke middelen, 
voorzieningen, diensten en netwerken konden ze beschikken, en welke strategieën werden 
aangewend om het hoofd boven water te houden? De laatste vraag sluit aan bij het 
onderzoeksproject “Twentse Textielarbeiders (Rond 1920)” van het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (IISG)  in het kader van ‘Living Strategies’ programma met als 
hoofdvraag welke strategieën gezinnen uit de arbeidersklasse gebruikten om zich staande te 
houden. Kaderleden van textielarbeidersbonden en arbeiders zijn daarbij vergeleken. Tijdens 
het in 1996 uitgevoerde onderzoek werd gebruik gemaakt van data afkomstig uit de 
burgerlijke stand, uit het kadaster en uit belastingkohieren. Het consumptieonderzoek binnen 
dit onderzoeksthema bevat ook de culturele consumptie van de drie gezinnen: van welke 
diensten en voorzieningen maakten ze gebruik? Hoe zag dat gebruik eruit? Hoe zagen hun 
culturele behoeften en uitingen eruit en welke ruimte werd geboden/gemaakt om ze te 
realiseren?  
 

8. Leren 
In dit thema ligt de nadruk niet alleen op het formele leren, dus hoe fabrieksarbeiders een vak 
werd geleerd, maar ook op informeel en experimenteel leren. Daaronder valt bijvoorbeeld de 
vraag hoe stedelijke ambtenaren leren om te gaan met sociale spanningen  en hoe arbeiders 
leren om zich aan de dwang van arbeid te onttrekken. In dit thema wordt ook aandacht 
besteed aan de wijze waarop prestigieuze onderwijsinstellingen als de Technische Hogeschool 
Twente en HBO instellingen werden ‘binnengehaald’, en hoe de vele relaties tussen de stad en  
deze instellingen zich ontwikkelden.  
Een goed voorbeeld van informeel en formeel leren is te vinden in de ontwikkeling van de 
textielindustrie in de 19e eeuw. Na de Belgische afscheiding van Nederland in 1830 richtte de 
Nederlandse overheid, in de persoon van de Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM), 
zich op scholing, in eerste instantie op de oprichting van weefscholen. In de jaren dertig van 
de 19e eeuw kwam het tot een symbiose tussen de NHM en de Twentse textielondernemers 



 25 

inzake de oprichting en organisatie van nijverheidsonderwijs. De NHM betaalde buitenlandse, 
veelal Engelse, vaklieden en stuurde Thomas Ainsworth, Engels textieldeskundige en 
vertegenwoordiger van de NHM, op kennis- en machinestrooptocht naar Engeland. Daarnaast 
leerden Twentse textielfabrikanten door in 1833 gezamenlijk de N.V. Enschedese 
Katoenspinnerij op te richtten. Gebruik makend van buitenlandse kennis - de technisch 
directeur van de spinnerij was een Engelsman - en (gesmokkelde) machines, gebruikten de 
textielfabrikanten de stoomspinnerij vooral om te leren hoe moderne fabrieksarbeid te 
organiseren en hoe een industrieel bedrijf en industriële bedrijfsprocessen te besturen. De 
opgedane kennis werd ingezet bij de ontwikkeling van technische netwerken van 
machinefabrieken, reparatiewerkplaatsen, technische agenturen, en bedrijfsscholen.  
 
Om samenhang en structuur in de verschillende thema’s aan te brengen, zullen in elk thema 
dezelfde facetten en ijkpunten terugkeren. De facetten hebben betrekking op het ontstaan, de 
ontwikkeling en het onderhoud van 

• Instellingen, instituten en organisaties; 
• Vertegenwoordiging (woordvoerderschap) en belangenbehartiging (“wie mag 

spreken” en “wie mag namens wie of wat spreken?”); 
• (sociaal-politieke, technische en materiële) infrastructuren, ‘stromen’, structuren 

en netwerken. 
Ijkpunten die in elk thema aan orde zullen komen zijn de rampen die Enschede troffen en die 
het begin waren van ingrijpende stedelijke transitieprocessen. De rampen/keerpunten die in 
elk thema worden behandeld zijn: 

• De stadsbranden in 1517, 1750 en 1862; 
• Oorlogen: de Tachtigjarige Oorlog, de Franse Bezetting, de Eerste Wereldoorlog 

en de Tweede Wereldoorlog; 
• De opkomst en de ondergang van de textielindustrie; 
• De komst van de Technische Hogeschool Twente (THT) en instellingen voor 

hoger onderwijs; 
• De vuurwerkramp in 2000. 
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Bijlage 1. Profielschets van de Vakgroep Wetenschap, Technologie en 
Beleidsstudies (STePS).. 
 
De aan de Universiteit Twente verbonden groep historici, onder leiding van Professor Lissa 
Roberts, heeft zich gespecialiseerd in de culturele geschiedenis van wetenschap en 
technologie. In die geschiedenis zijn wetenschap en technologie interactieve facetten van een 
groter cultureel geheel in plaats van zelfstandige en onafhankelijke grootheden. Voor de 
ontwikkeling van dit perspectief werd zowel een transdisciplinaire benadering als 
transdisciplinaire kennis ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de culturele 
geschiedenis van de Nederlandse industrialisatie waarin de nadruk ligt op culturele visies en 
(cultureel ingebedde) initiatieven die zowel vorm gaven aan industrieën (zoals de 
textielindustrie) als aan de effecten van de industrialisatie op haar sociaal-culturele omgeving.    
Een groot deel van de aanwezige kennis en ervaring is nauw verbonden met lokale en 
regionale geschiedenis. Zo wordt op dit moment onderzoek verricht naar de relatie tussen 
regionale identiteit en institutionele ontwikkeling in het vroegmoderne Friesland, met een 
nadruk op de rol van Friese universiteiten en de cultuur van de Friese wetenschappelijke 
gemeenschap. 
De groep heeft tevens een brede ervaring met contractonderzoek dat telkens met succes werd 
afgerond. Toepasselijke voorbeelden zijn:  

(a) De belangrijke rol in de nationale techniekhistorische onderzoeksprojecten 
Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne 
samenleving 1800-1890 (TIN-19)  en Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw 
(TIN-20). Beide projecten werden gefinancierd door tal van private en publieke 
instellingen en fondsen. Beide projecten leidden tot vele producten: een zesdelige 
(TIN-19) en een zevendelige (TIN-20) boekserie, proefschriften, wetenschappelijke 
artikelen, tentoonstellingen en een interactieve digitale onderwijsomgeving; 

(b) Een in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgevoerde 
internationaal vergelijkende historische studie naar het fietsgebruik in Nederland en 
andere Europese landen. Dit resulteerde in een boek en in aantal Nederlandstalige en 
Engelstalige artikelen; 

(c) Een in opdracht van het Commissie van Overleg Sectorraden, en onder auspiciën van 
de Stichting Historie der Techniek (SHT) uitgevoerde studie naar de Geschiedenis van 
de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO); 

(d)  een aantal (afgesloten en deels nog lopende) onderzoeksprojecten gefinancierd door 
instellingen als de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO), de European Science Foundation (ESF) en de Amerikaanse National Science 
Foundation. 

 
Het onderzoek naar de Geschiedenis van Enschede past goed in afgesloten en lopend 
onderzoek. Zo heeft de Enschedestudie raakvlakken met het lopende internationale 
onderzoekprogramma Tensions of Europe waarin wordt geparticipeerd. In dit programma 
wordt de Geschiedenis van Europa onderzocht, waarbij het accent niet ligt op de geo-politieke 
of bureaucratische eenwording, maar op Europa als emergente uitkomst van interacterende 
(en vaak botsende) culturele visies, sociaal-economische ontwikkelingen en infrastructurele 
projecten die bijdroegen aan de ontwikkeling van Europese patronen van transport, 
communicatie, werk, ontspanning en gemeenschapszin. 
In de visie van de UT-groep dient de historische stadsstudie enerzijds gericht te zijn op het 
terugvinden van de historische evolutie van de Enschede identiteit, en, anderzijds, op het 
aanmoedigen van publieke betrokkenheid bij de ontwikkeling van de toekomstige Enschede 
identiteit. 
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Bijlage 2. Overzicht van geraadpleegde secundaire literatuur  
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Bijlage 3. Overzicht van geraadpleegde primaire bronnen. 
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• Dinsdag 29 september 2009: Mw. J.M. Nieuwenhuis, Teamleider Stadsarchief 
Enschede, en Dhr. A. Roding, Stadsarchief Enschede. 
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