
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgervader in Staphorst, door Klaas Tippe. 
Dit boek is een biografie van Frederik Allard Ebbinge Wubben en een 
geschiedenis van Staphorst in de 19e 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. 
Dit boek beschrijft de interessante geschiedenis van 19e-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. 

3 delen van ‘Wie een ambacht heeft geleerd’. 
In de serie ‘Wie een ambacht heeft geleerd…’ wordt een overzicht gegeven van 
alle ambachtelijke bedrijfjes, die enige betekenis gehad hebben en die 
bestonden tussen 1900 en 1950. In het eerste deel worden de smeden, 
fietsenmakers, klokkenmakers e.d. behandeld.  
In het tweede deel komen de houtbewerkers aan de orde. Het begint met de 
houthakkers en via boomslepers en zagerijen komen de verschillende 
houtverwerkende ambachten als klompenmakers, draaiers en timmerlieden 
aan de orde. 
Het derde deel staat in het teken van Handel, Vervoer, Loonwerk, Schippers, 
Schilders en Schoenmakers.  
Alle delen zijn uitvoerig geïllustreerd. Door het vele fotomateriaal kan men een 
levendige indruk krijgen van de werkzaamheden zoals ze binnen de genoemde 
beroepsgroepen plaats hadden. 
 

Schitterend verleden 
In deze rijk geïllustreerde publicatie, waar jaren van archiefonderzoek aan 
vooraf zijn gegaan, worden de verschillende streekdrachtsieraden uitgebreid 
beschreven. Generaties lang drukten de gespen, knopen, beugels en oorijzers 
hun stempel op de boerenbevolking. Naast de eigen gewoonten en gebruiken 
gaven de sieraden de inwoners een gevoel van eenheid. Tegen het einde van de 
vorige eeuw liep de streekdracht onder de jongeren snel terug. Met het 
afnemen van de klederdracht en de beleving van het sieraad verdwijnt ook 
langzaam de rijkdom aan kennis bij de bevolking. De laatste jaren vinden de 
streeksieraden met regelmaat via het veilinghuis hun weg naar de verzamelaar 
of worden deze opgenomen in de collectie van musea. 
 

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. 


