Over de auteurs
R. Bergsma (1979), is werkzaam in Kampen als striptekenaar en animator.
Daarnaast is hij bestuurslid van de StAKK (Stichting Ateliervoorzieningen
Kunstenaars Kampen).
A. Bos (1935), was rector op een school voor havo/vwo. Hij is vrijwillig medewerker van het Historisch Centrum Overijssel in het Gemeentearchief
Kampen en voorzitter van de Historische Vereniging voor de IJsseldelta “Jan
van Arkel”.
D.E.H. de Boer (1947), is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
H.J.H. Dorgelo (1943), is amateur-ornitholoog en actief in Natuurvereniging
IJsseldelta.
Mw. E. Frankot (1975), studeerde geschiedenis en mediaevistiek aan de
Rijksuniversiteit Groningen. In 2004 promoveerde zij in Aberdeen op een
proefschrift over het middeleeuwse zeerecht en de zeerechtspraktijk in de
Noord-Europese steden, waarbij de rechtspraktijken in Kampen, Lübeck,
Danzig, Reval (Tallinn) en Aberdeen vergeleken werden. Momenteel is zij
werkzaam als postdoc-onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, o.a.
op het Digestum Vetus-project.
C. de Goeij (1955), is cultuurhistoricus en werkzaam als redacteur/verslaggever op de regionale redactie van de Stentor/Nieuw Kamper Dagblad.
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.
P.J. Kummer (1965), is werkzaam als bureauredacteur bij de Stichting IJsselacademie te Kampen. Daarnaast werkt hij als vertaler.
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J. Kroon (1938), loopbaan bij de Koninklijke Landmacht, laatstelijk als kolonel
der artillerie. Doet onderzoek naar Kampen als militaire stad.
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.
C. Ravensbergen (1968), studeerde theologie aan de Theologische Universiteit
van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen (Oudestraat). Thans is
hij werkzaam als docent godsdienst aan de Hogeschool IPABO te Amsterdam/Alkmaar. Daarnaast houdt hij zich bezig met onderzoek naar de religiegeschiedenis van Gelderland en Overijssel in de 16de en 17de eeuw.
K. Schilder (1937), was werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij publiceert o.a. bronnenuitgaven op het gebied van de genealogie en de geschiedenis van Kampen, waarvan vele malen in de Kamper Almanak.
H.F. Schinkel (1965), is werkzaam als fotojournalist o.a. voor de Stentor.
R.G.J. Spanings (1962), is werkzaam als archiefmedewerker bij het
Gemeentearchief Kampen.
H. Strengers (1952), is sinds 1970 journalist. Startte in 1990 een communicatie-adviesbureau, waarin het schrijven nog steeds een belangrijke plaats
inneemt.
J. Visser (1939), oud inspecteur VO, sinds 1986 voorzitter Verenigde Gasthuizen, nu voorzitter Steunstichting Verenigde Gasthuizen.
Mw. E.G. van Vliet, 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. Parttime-archiefmedewerker bij
het Frans Walkate Archief te Kampen.
Mw. P.J. van Zeeland (1953), studeerde muziek en Nederlands en is werkzaam als medewerker secretariaat en communicatie bij de Stichting
IJsselacademie te Kampen.
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