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Over de auteurs

D.E.H. de Boer (1947), hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Rijks-
universiteit Groningen. 
C.G. Diender (1923), dreef vanaf 1950 tot 1989 een confectiezaak aan de
Oudestraat 176, later nummer 83, onder de naam MACO.
H.J.H. Dorgelo (1943), is amateur-ornitholoog en actief in Natuurvereniging
IJsseldelta.
J. van Gelderen (1943), docent kerkgeschiedenis en archivaris aan de Theo-
logische 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.
H.F. Hollander (1925-2004), was bouwkundige van beroep en was van 1991
tot 2001 als vrijwillig medewerker verbonden aan het Frans Walkate Archief.
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.
Reijer van ’t Hul (1948), leraar basisschool aan de Wegwijzer in Kampen. 
Mw. I.S.J. Kragten-Belt, studeerde Algemene Cultuurwetenschappen in
haar geboorteplaats Amsterdam. Vrijwillig medewerker van het Gemeente-
archief Kampen.
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.
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 Gemeente-
archief Kampen en is projectleider geschiedenis bij de IJsselacademie te
Kampen.
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H.F. Schinkel (1965), is werkzaam als fotojournalist voor onder meer de
Stentor/Nieuw Kamper Dagblad.
Mw. E.G. van Vliet, was werkzaam als fysiotherapeute. Publiceert regel-
matig over de geschiedenis van Kampen in de 17de eeuw.
E. van Voorst (1950), docent politicologie aan de Hogeschool Windesheim
in Zwolle en freelance medewerker regionale redactie van de Stentor/
Nieuw Kamper Dagblad.
G.A. Westerink (1962), is kunsthistoricus, gespecialiseerd in Nederlandse
kunst en architectuur tussen 1880 en 1940.




