Wordt nu lid en ontvang gratis een van de onderstaande boeken.
U kunt uw keus aangeven op het aanmeldingsformulier.

Burgervader in Staphorst, door Klaas Tippe.
Dit boek is een biografie van Frederik Allard Ebbinge Wubben en een
e
geschiedenis van Staphorst in de 19 eeuw. Als dorpsbestuurder en notaris was
Ebbinge Wubben nauw verbonden met Staphorst; Als historicus, Statenlid en
regionale steunpilaar van Thorbecke ontsteeg hij de grenzen van de gemeente.
e
Dit boek beschrijft de interessante geschiedenis van 19 -eeuwse burgerlijke
familie en het ontstaan en de ontwikkeling van de karakteristieke gemeente
Staphorst in een veelbewogen periode.
Stevige kost voor de liefhebber van gedegen en uitgebreide geschiedschrijving.

Canon van Staphorst, IJhorst en Rouveen
“Een veelzijdig en veelkleurig historisch, volkskundig en kunstzinnig palet in
vijftig vensters.”
De geschiedenis van de Gemeente Staphorst van 2.200 v.Chr. tot 2010 wordt in
50 hoofdstukken beschreven. Het boek is rijk versierd met foto's

Het was toen in een tijd van scheiden, door H. Hille
De Afscheiding van 1834 heeft op het dorpsleven van Staphorst en Rouveen veel
invloed uitgeoefend. In beide dorpen werd naast de hervormde gemeente een
afgescheiden gemeente gesticht. In dit boek wordt uitvoerig beschreven hoe de
breuk zich heeft voltrokken en welke ontwikkelingen zich in beide afgescheiden
gemeenten voordeden tot omstreeks 1870. Tevens wordt aangetoond dat de
huidige Oud Gereformeerde Gemeente te Rouveen toch haar wortels heeft in
de afscheidingsbeweging van 1834. Tenslotte wordt nagegaan wat er is
voorafgegaan aan de stichting van de gereformeerde school te Rouveen in 1894.

Staphorster militairen in de tropen
Ook inwoners van onze gemeente werden eind jaren veertig uitgezonden naar
Nederlands-Indië. Na thuiskomst hebben zij zich over het algemeen weinig
geuit. In onze gemeente kwam men vaak niet verder dan te zeggen: ‘hij is in
Indië geweest’. Welke spanningen, angsten, emoties en ontberingen sommigen
meegemaakt hebben zal niet in alle details helder worden. Dit boek geeft de
lezer een indruk hoe de Staphorster militairen persoonlijk ‘Indië’ hebben
ervaren.

