


Aan de Kamper Almanak 1996 verleenden
de volgende auteurs hun medewerking:

H. Wiersma (Deventer, 29 september 1919 en sinds 1920 in Kampen), volgde
een vakopleiding aan het Instituut voor Perswetenschappen van de SU in
Amsterdam. Hij was in Kampen van 1945 tot 1981 journalistJdagbladredac
teur. Is nu nog publicistJrecensent.

R. Kolle (Bedum, 1 juli 1923) studeerde aan de Hogere School voor Tropische
Landbouw en was als planter werkzaam in lndonesie, Later was hij in Neder
land werkzaam als inspecteur Levensverzekeringen. Is sinds 1969 lid van de
Orde van Vrijmetselaren.

A. Selles (Kampen, 26 april 1925), was werkzaam bij de Dienst der Domeinen
van het Ministerie van Financien, laatstelijk als chef de bureau. Zet zich in voor
popularisering van de historie van Kampen, waarvoor hem de Fehrmannprijs
werd toegekend.

H.E Hollander (Kampen, 2 december 1925), was bouwkundige van beroep en is
sinds 1991 als vrijwillig medewerker werkzaam in het Frans Walkate Archief.

K. Schilder (Kampen, 15 april 1937), was werkzaam bij de Nederlandse Spoor
wegen. Hij publiceert o.a. bronnenuitgaven op het gebied van de genealogie
en de geschiedenis van Kampen, waarvan vele malen in de Kamper Almanak.

B.U. Kriegsman (Groningen, 31 oktober 1937), sedert 1960 werkzaam bij ver
schillende spaarinstellingen. Coordineert thans het Historisch Archief SNS
bank Nederland.

Drs. J. van Gelderen (Rotterdam, 31 oktober 1943) woont sinds 1964 in Kampen
en is werkzaam als docent Kerkgeschiedenis en als archivaris aan de Theo
logische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Koornmarkt
1).

Prof.Dr. R. Vos (Rotterdam, 30 maart 1955), studeerde geneeskunde en filosofie
aan de RU in Groningen, cum laude gepromoveerd in 1989, en sedert 1995
werkzaam als bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de farmacie. Publi
ceerde over de geschiedenis van de bedrijfsgeneeskunde, geneesmiddelen
onderzoek en het apothekersberoep.

J. Kummer (Wageningen, 23 oktober 1965), studeerde Frans en Aigemene Lite
ratuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam als
free-lance bureauredacteur en vertaler .

•


