
K. Schilder, geboren te Kampen, 15 april 1937.
Werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen.
Publiceert bronnenuitgaven op het terrein van de
genealogie en de historie van Kampen.
Publiceerde vele malen in de Kamper Almanak.

Th.M. van Mierlo, geboren te Kampen in 1958.
Studeerde geschiedenis aan de R'U. Utrecht. Als freelance
historicus houdt hij zich vooral bezig met regionale en
lokale geschiedenis in Oost-Nederland, in het bijzonder
met de historie van Kampen. Meerdere artikelen van zijn
hand verschenen in de Kamper Almanak en andere
periodieken. Hij werkte mee aan een publicatie over de
historie van de Broerenkerk te Zwolle en aan een nog te
verschijnen bundel over de geschiedenis van Kampen.

Lies van Vliet, geb. te Exloo (Dr.), 1922.
Werkte van 1952 tot aug. 1982 als fysiotherapeute te
Kampen. Behoorde in 1973 tot de oprichters van de
Vrienden van het Kamper Museum en maakte deel uit van
het bestuur tot 1983.
Publiceert over de zeventiende-eeuwse geschiedenis van
Kampen, o.a. in Kamper Genealogische en Historische
Bronnen onder de titel "De Stad van Avercamp".

S. de Vries, geboren te Amsterdam in 1915, bezocht aldaar
het Vossiusgymnasium en studeerde geschiedenis en
kunstgeschiedenis aan de toenmalige Gemeentelijke
Universiteit. Leraar aan het Oldenbameveltgymnasium te
Amersfoort en aan de M.O.-opleiding geschiedenis aan het
Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de Universiteit van
Amsterdam. Was vele jaren op free lance-basis verbonden
aan de fa. Elsevier (o.a. hoofdredactie Historische W.P.).
Publicaties o.a.: Monumentenwijzer, wegwijs in de doolhof
van monumenten, Zutphen 1983, en: Adam-Frans van der
Meulen (1632-1690), hofschilder van Lodewijk XIV, in de
Republiek: 1672-1673, in: Jaarboek Monumentenzorg
1990, Zwolle-Zeist, p. 134-147.

A.F.A. Piederiet, geboren te Delft in 1927.
Woonde, met een korte onderbreking, van 1934 tot 1976
te Kampen, daama in IJsselmuiden. Was werkzaam bij het
openbaar lager onderwijs en de muziekschool te Kampen
en van 1962 tot 1986 hoofd van de Muntschool, later Dirk
van Dijkschool te Kampen.
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