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Over de auteurs

J. Abbink (1974), werkt vanaf juni 2016 bij de gemeente Kampen als adviseur 
Monumentenzorg/Cultuurhistorie. 
 
J. van den Berg (1954), studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gro-
ningen. Zij was ruim dertig jaar docente Nederlands aan het Ichthus College 
in Kampen. Nu heeft zij haar eigen tekstbureau TaalGevat.

H. van den Berg (1946), oprichter van de jeugdgroep Kamper Rederijkers 
1965. Na volontair acteur,  in 1978 door de minister van cultuur officieel 
erkend als toneelspeler. Gezelschappen: Nederlandse Comedie, Ensemble, 
Zuidelijk Toneel Globe, Publiekstheater, Toneelgroep Amsterdam. Speelde 
in nationale en internationale televisie- en filmproducties en radiohoor-
spelen bij diverse omroepen.

J. Bosch (1949), studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde. Zij was ruim 26 
jaar verbonden aan de Agrarische Hogeschool in Dronten en werkte daarna 
bij een belangenorganisatie voor ouders en familieleden van mensen met 
een verstandelijke beperking. 

T. Brink (1963), volgde een opleiding in de beeldende kunst en studeerde 
daarna kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zij is werkzaam in de 
kunsteducatie en doet promotieonderzoek naar Friese, renaissancistische 
grafzerken. 

E. Elzenga, studeerde Nederlands, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. In de periode 1984-2009 was hij achter-
eenvolgens conservator, hoofdconservator en adjunct-directeur van Paleis 
Het Loo te Apeldoorn. Als oud-Kampenaar is hij altijd gebiologeerd gebleven 
van de Bovenkerk. De restauratie daarvan bracht hem tot de studie van de 
bouwkunst. 

R. Geerts, studeerde archeologie van de Romeinse tijd aan Universiteit Lei-
den, met een specialisatie in het aardewerk uit die periode. Sinds 2010 is 
hij werkzaam als aardewerkspecialist en archeoloog/projectleider bij ADC 
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ArcheoProjecten en is in die laatste hoedanigheid ook bij het onderzoek te 
Kampen betrokken.

M. van Gemert (1972), afkomstig uit Rosmalen, is na studies in Eindhoven 
en Nijmegen in Brunnepe geland. Voor zowel gedrukte lokale pers als op 
internet schrijft hij zeer uiteenlopende columns en artikelen. In ander vrij-
willigerswerk, voor verenigingen, verzorgt hij pers en voorlichting.

A. Jager (1962), studeerde archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen; 
publiceerde over bouwhistorie en middeleeuwse archeologie. Zijn afstu-
deerscriptie had als onderwerp de middeleeuwse stenen huizen in Leeuwar-
den. Sinds 1 juni 2000 is hij gemeentearcheoloog van Kampen. 

B. Koelewijn, is burgemeester van de gemeente Kampen.

S. Lensink, is professioneel auteur, gespecialiseerd in historie, met een ster-
ke voorkeur voor persoonlijke verhalen. 

T.A. Lodder (1958), studeerde tuin- en landschapsarchitectuur aan de Land-
bouw Universiteit in Wageningen. Sinds 2010 woont zij in Kampen en is 
actief bij de plantenwerkgroep van de Natuurvereniging IJsseldelta.

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. 

R.B. van Mierlo (1961), is conservator bij het Stedelijk Museum Kampen. Hij 
heeft verschillende publicaties onder andere over de Kamper geschiedenis 
op zijn naam staan.

A. Müller (1974), heeft prehistorische archeologie gestudeerd aan de Univer-
siteit Leiden en is vanaf 1999 werkzaam in de archeologie zowel bij bedrij-
ven als bij overheden. Vanaf 2010 projectleider prehistorie en prospectie bij 
ADC ArcheoProjecten. 
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M. Niekus (1970), heeft pre- en protohistorie gestudeerd aan de Rijksuni-
versiteit Groningen en is sinds 1997 werkzaam in de archeologie, vooral als 
vuursteenspecialist. Hij heeft zich gespecialiseerd in de Oude- en Midden-
steentijd en werkt als zelfstandige voor verschillende bedrijven en overhe-
den.

B. Nijhof (1978), studeerde journalistiek in Zwolle. Hij was tussen 2013 en 
2016 Stadsdichter van Kampen. Momenteel werkt hij freelance als schrijver, 
componist en muziekdocent.

L. Schakenraad (1972), grafisch ontwerper en beeldend kunstenaar, afgestu-
deerd aan de CHK Constantijn Huygens in Kampen. Naast haar eigen werk-
zaamheden, doceert ze bij Quintus Kampen en werkt ze als freelance tekst-
schrijver.

G.J. van der Schee (1979), heeft een eigen bureau voor bouwhistorisch on-
derzoek en een timmer- en aannemingsbedrijf in Kampen. In 2013 heeft 
hij de post-hbo opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg 
afgerond. 

I. Streekstra (1930), is vrijwilliger bij de Kamper kogge sinds de bouw. Hij 
was 23 jaar gids op de Bataviawerf in Lelystad.

R.A.E. Troost (1962), is archiefmedewerker bij het Stadsarchief Kampen en is 
student Cultuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit.

F. Vermue, is vanaf 2005 werkzaam in de archeologie en heeft als veldtech-
nicus voor ADC ArcheoProjecten de afgelopen jaren bijgedragen aan diverse 
omvangrijke opgravingen van prehistorische vindplaatsen in Nederland.

J. Visser (1939), was bijna 30 jaar in verschillende functies actief bij de in-
spectie van het onderwijs, onder meer als inspecteur lager onderwijs, voort-
gezet onderwijs en als stafinspecteur. Bij de opgravingen van het project 
Margaretha was hij betrokken als voorzitter van de Stichting Vermogensbe-
heer Verenigde Gasthuizen.

T. de Wal (1951), is woonachtig te IJsselmuiden. In de periode 2000-2014 was 
hij directeur-bestuurder van woningcorporatie Beter Wonen. 
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W. Waldus, is als maritiem archeoloog werkzaam bij ADC ArcheoProjecten. 
Hij was projectleider bij de lichting van de IJsselkogge.

H.J.M. Wessels-Bierling (1958), is historicus en bibliothecaris. Parttime werk-
zaam bij het SNS Historisch Centrum in Kampen. 

G.A. Westerink (1962), is kunsthistoricus. Hij publiceerde diverse boeken en 
artikelen over kunst en architectuur in met name Kampen.

Work#art, de kunstenaars van Stichting Workheart hebben al vanaf 2004 
hun sporen in Kampen neergelegd. In aanvang als Douwe Buwalda en 
Bert van der Sluijs, daarna als ANDartproductions en vanaf 2010 als duo 
work#art. Een tiental jaren als deelnemers aan de kunstroute Weg van 
Kunst; ondertussen hebben ze ook zelfstandig exposities ingericht.

F.D. Zeiler (1949), is historicus. Hij woonde van 1986-2004 in Kampen en was 
(mede)auteur van enkele publicaties over Kampen. In de Kamper Almanak 
verschenen diverse artikelen van zijn hand. 
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