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Curriculum vitae 

Evert van den Berg (Zwolle, 1942) studeerde na de kweekschool Nederlandse Taai
en Letterkunde. In 1983 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op een 
proefschrift getiteld Middelnederlandse versbouw en syntaxis. Ontwikkelingen in de 
versifikatie van verhalende poëzie ca. 1200 - ca. 1400. Hiervoor en voor een aantal 
andere publicaties op het gebied van de Middelnederlandse taal- en letterkunde werd 
hem in 1991 door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen de Johan 
de la Court-prijs voor onbezoldigd wetenschappelijk onderzoek toegekend. Daarna 
studeerde hij Oude Testament bij prof. dr. K.A. Deurloo aan de Universiteit van 
Amsterdam, een studie die uiteindelijk tot deze dissertatie leidde. Sinds 1969 werkt 
hij als docent Nederlands bij het voortgezet onderwijs; daarnaast gaf hij ruim tien 
jaar les aan een parttime lerarenopleiding. 


