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Over de auteurs

G.L. Berk (1927), was werkzaam als cineast, fotograaf en publicist op het
gebied van de zeilvaart en de natuur.
H.J.H. Dorgelo (1943), is amateur-ornitholoog en actief in Natuurvereniging
IJsseldelta.
Dr. G. Erdtsieck (1944), oud-docente geschiedenis, gepromoveerd in Gro-
ningen bij prof. A.H. Huussen, op Joodse geschiedenis. Werkt in opdracht van
de IJsselacademie aan een boek over vrouwen in de Kamper politiek.
J. van Gelderen (1943), docent kerkgeschiedenis en archivaris aan de
Theologische Universiteit Kampen, publicist op het terrein van de Joodse
geschiedenis.
C. de Goeij (1955), is cultuurhistoricus en werkzaam als redacteur/ verslag-
gever op de regionale redactie van de Stentor/Nieuw Kamper Dagblad.
K. Haar (1954), is werkzaam als bouwkundig medewerker bij een make-
laarskantoor in Zwolle. Doet onderzoek naar de geschiedenis van de Kamper
spoorlijnen.
G. Harmanny (1959), is bibliothecaris van de Theologische Universiteit van
de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) Broederweg.
S. Hörchner (1935), was geschiedenisleraar. Hij publiceert regelmatig over
de geschiedenis van Kampen en is sedert medio 2000 Chroniqueur van de
Kamper Kroniek.
H. van der Horst, is werkzaam in Kampen als tekenaar, schilder en schrijver.
N. Jeurink (1965), werkzaam als senior-adviseur ecologie bij Tauw bv te
Deventer. Actief in Stichting Floristisch Onderzoek Nederland en Natuur-
vereniging IJsseldelta.
G. Koopman, publiceert regelmatig over natuuronderwerpen. Hij fotogra-
feert kleinere, vaak onbekende dieren en voor het Ecodrome in Zwolle
maakt hij decoraties en schilderijen over natuuronderwerpen. Ook is hij
actief in diverse Kamper stichtingen op het gebied van natuur en cultuur.
J. Kroon (1938), loopbaan bij de Koninklijke Landmacht, laatstelijk als kolo-
nel der artillerie. Doet onderzoek naar Kampen als militaire stad
P.J. Kummer (1965), is werkzaam als bureauredacteur bij de Stichting IJssel-
academie te Kampen. Daarnaast werkt hij als vertaler.
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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.
Th. M. van Mierlo (1958), is parttime werkzaam bij het Stedelijk Museum
Kampen en is daarnaast Freelance historicus en archivaris. Publicist op het
terrein van de Kamper geschiedenis.
Js. Mooijweer (1961), is werkzaam als educatief medewerker bij het
Gemeentearchief Kampen en is projectleider geschiedenis bij de IJssel-
academie te Kampen.
W. van ’t Oever (1937), is amateurfotograaf en schrijft regelmatig artikelen
over Kampen.
J.W. Puttenstein (1969), is hoofd van de bibliotheek van de Theologische
Universiteit Kampen ( Oudestraat).
Mw. S.E. Scheepstra, was als universitair docent Judaica verbonden aan de
Theologische Universiteit Kampen. Ze is bestuurslid van de Stichting
Herinnering LO- LKP.
H.F. Schinkel (1965), is werkzaam als fotojournalist o.a. voor de Stentor/
Nieuw Kamper Dagblad.
Mw. E.G. van Vliet (1922), was werkzaam als fysiotherapeute. Publiceert
regelmatig over de geschiedenis van Kampen in de 17de eeuw.
G.A. Westerink (1962), is kunsthistoricus, gespecialiseerd in Nederlandse
kunst en architectuur tussen 1880 en 1940.




