Eeuwenlang besturen –
Onderzoek naar de bestuursgeschiedenis van de Gemeente Enschede
Wie zijn wij?
Stadsarchief Enschede is een professionele dienstverlener van historische informatie van en
over de stad Enschede en haar inwoners. Het Stadsarchief heeft oog voor de wensen van
de klant en voorziet deze van informatie met kennis van zaken. Dit vindt plaats met behulp
van moderne digitale technieken en in samenwerking met partners. De basis hiervoor is het
verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van archieven en collecties. Het Stadsarchief is
van, voor en door Enschede.
Opdracht
Op basis van bestaande lijsten en bronnen onderzoek doen naar de bestuursgeschiedenis
van de gemeente Enschede. Hierbij ligt het nadruk op het beschrijven van de ontwikkeling
op gebied van functies en in tweede instantie op het aanvullen van chronologische
overzichten van mandaathouders. Interessant zijn in dit opzicht zeker de verwevenheid van
geld/industrie en politiek mandaat.
-

Je maakt gebruik van de archieven van de gemeente Enschede en van het oud
rechterlijk archief (zo ver geïndexeerd).
Er is creativiteit gevraagd bij het verder vorm geven van de concrete
onderzoeksvraag.

Wat bieden wij?
- Ervaring opdoen historisch bronnen onderzoek.
- Vrijheid om een project zelfstandig te ontwikkelen.
- Mogelijkheden om mee te denken over de onderzoeksvraag en over hoe de
resultaten op een creatieve manier (door middel van nieuwe media) aan het publiek
gepresenteerd kunnen worden.
Wie zoeken wij?
- Je hebt ervaring of interesse in historisch onderzoek aan de hand van originele
documenten, of je bent bereid om je hierin te verdiepen.
- Je bent opgeleid op universitair of HBO niveau, studierichting (kunst)geschiedenis,
cultuurwetenschappen, bestuurskunde, …
- Je neemt initiatief en bent creatief en accuraat.
- Je kunt zowel zelfstandig als in een (klein) team werken.
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel verbaal als schriftelijk
- Je bent min. 1-2 dagen per week beschikbaar voor een periode van 4-6 maanden.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatie en curriculum vitae per mail naar:
Stadsarchief Enschede: stadsarchief@enschede.nl
www.enschede.nl/stadsarchief
Voor vragen kan je contact opnemen met Adrie Roding, informatiespecialist bij het
Stadsarchief Enschede.

