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Bevochten bestaan vertelt het verhaal van Staphorst en Rouveen van ca. 1560
tot ca. 1700. In deze tijd kreeg Staphorst zijn huidige karakteristieke lintbebouwing.
Het is het verhaal van het ontstaan van Staphorst en Rouveen
als gereformeerde dorpen. Regelmatig was er de dreiging van oorlog en
plundering. De Reformatie en Nadere Reformatie trokken hun sporen in de
weerbarstige volkscultuur. Dit boek verbindt de grote gebeurtenissen van
die tijd met het leven van gewone mensen op het Overijsselse platteland.
Het gaat over gewone mensen die te midden van oorlog, bezetting en onheil
vochten voor hun bedreigd bestaan. Over boeren, burgers en bestuurders,
over schoolmeesters en dominees, over kerkmensen en criminelen.
Veel inwoners van Staphorst en Rouveen zullen in dit boek tal van voorouders tegenkomen.

Dr. Klaas Tippe (1972) is historicus en werkzaam in het onderwijs. Eerder
schreef hij onder meer Burgervader in Staphorst. Frederik Allard Ebbinge
Wubben (1791-1874) en zijn omgeving, een bewerking van zijn proefschrit
over de eerste burgemeester van Staphorst en zijn gemeente in de negentiende eeuw.
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