Over de auteurs
Th. M. van Mierlo (1958), is parttime werkzaam bij het Stedelijk Museum
Kampen en daarnaast freelance historicus en archivaris. Publicist op het
terrein van de Kamper geschiedenis.
J. van Gelderen (1943), docent kerkgeschiedenis en archivaris aan de
Theologische Universiteit Kampen. Publicist op het terrein van de joodse
geschiedenis.
M. Koopstra (1969), historicus en archivaris, is werkzaam bij het
Gemeentearchief Kampen.
R.B. van Mierlo (1961), historicus, werkzaam bij het Stedelijk Museum
Kampen, heeft verschillende publicaties o.a. over de Kamper geschiedenis
op zijn naam staan.
H.J.H. Dorgelo (1943), is amateur-ornitholoog en actief in
Natuurvereniging IJsseldelta.
N. Jeurink (1965), werkzaam als senior-adviseur ecologie bij Tauw bv te
Deventer. Actief in Stichting Floristisch Onderzoek Nederland en
Natuurvereniging IJsseldelta.
Prof. Dr. D. E. H. de Boer (1947), hoogleraar middeleeuwse Geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
J. Kroon (1938), loopbaan bij de Koninklijke landmacht, laatselijk als
kolonel der artillerie. Doet onderzoek naar Kampen als militaire stad.
H. Diender (1941) is archivaris van de R.K. Parochie te Kampen, publiceerde over het Kamper parochieleven, o.a. in de Kamper Almanak.
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dr. H. Reenders (1935) was van 1974-2000 universitair hoofddocent
kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen, publicist
o.a. op het terrein van de zendingsgeschiedenis.
H.J.Ph.G. Kaajan (1947), medewerker bewerken Nationaal Archief
Den Haag, publicist op kerkhistorisch terrein.
B. Huizinga (1965) is als journalist werkzaam bij het Nieuw Kamper
Dagblad.
W. van Halem (1950), theoloog, freelance journalist Nieuw Kamper
Dagblad en beleidsmedewerker ‘Travers’ in Zwolle.
H. Strengers (1952), Kampen,communicatie adviseur.
H. van der Horst, is werkzaam in Kampen als tekenaar, schilder en
schrijver.
S. Hörchner (1935), was geschiedenisleraar. Hij publiceert regelmatig over
de geschiedenis van Kampen en is sedert medio 2000 chroniqueur van de
Kamper Kroniek.
H.F. Schinkel (1965), is werkzaam als fotojournalist o.a. voor het Nieuw
Kamper Dagblad.
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