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In mijn werk als historicus en daarbuiten ben ik druk bezig om uiteenlopende vormen van informatie
te verwerken in een prettig leesbaar verhaal of betoog. Door het schrijven of samenstellen van
boeken, artikelen, blogs en het verzorgen van lezingen en interviews wil ik de onderwerpen waarmee
ik bezig ben voor mijn publiek tot leven wekken. Deze kwaliteit pas ik ook toe in mijn vrije tijd. Zo ga
ik geregeld op zoek naar de mooiste plekjes in de omgeving, ten einde ze verwerken in een
routekaart c.q. routebeschrijving. In de uitvoering ben ik op zoek naar nieuwe mogelijkheden buiten
de gebaande paden.
Ik ben druk bezig met het verkennen van nieuwe media om mijn verhaal te vertellen aan nieuwe
doelgroepen. Ik ben nieuwsgierig, vindingrijk, altijd op zoek naar creatieve ideeën en oplossingen,
accuraat, ik beschik over een brede kennis en hecht grote waarde aan overdracht en communicatie.
Ik ben een doorzetter die zelfstandig kan werken, maar ook kan opereren als teamspeler.
Als u op zoek bent naar iemand die uiteenlopende vormen van informatie kan vertalen in eigentijdse
producten en oplossingen, neem dan contact met mij op.
Werkervaring
2011-2015
2001-2011
1997-1999
1991-1997
1988-1989

Wetenschappelijk medewerker Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
(KNAW), Den Haag. Thema’s: Europese integratie, 1950-1986 en Nederlandse
grondwetscommissies.
Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag.
Thema’s: Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking en Europese Integratie.
Werkzaam bij het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. Thema: Voor- en
tegenstanders van de Zuiderzeewerken
Medewerker bij het Katholiek Documentatie Centrum, Katholieke Universiteit
Nijmegen. Geschiedenis Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) en
Aartsdioceane R.K. Boeren- en Tuindersbond (ABTB).
Veldonderzoek bij Coöperatie Holambra in Brazilië. Geschiedenis Nederlandse
groepsvestiging Holambra.

Projecten en activiteiten
2016-heden Copywriter en niet-gelieerd onderzoeker bij het Nationaal Archief, Den Haag
2016
Coördinator Flevoland Stertochten 100e Vierdaagse van Nijmegen.
2015-heden Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Wandelbond (KWBN), regio Overijssel-Flevoland,
belast met communicatie (m.n. sociale media en website).

2015-heden Auteur op www.historiek.net, online geschiedenismagazine
2014-heden Adviseur Erfgoedproject Tulipana i.s.m. Centre for Global Heritage and Development,
Universiteit Leiden. Conservering en digitalisering historisch erfgoed Nederlandse
emigranten in Brazilië.
2013-heden Webmaster/auteur op www.holambra.nl, www.marismits.wordpress.com, en
www.marismits.nl
2010-2016 Voorbereiding nieuw boek over geschiedenis Holambra, gemeenschap van
Nederlandse emigranten in Brazilië (verschenen in juni 2016).
2000-heden Bestuurslid en secretaris Stichting Perípatoo in Lelystad, o.a. belast met het ontwerpen
van wandelroutes.
2012-2015 Lid Onderdeelscommissie (onderdeel van de OR) Huygens ING.
2012
Adviseur Nationaal Archief bij totstandkoming archiefgids Nederlandse
groepsemigratie naar Brazilië, 1822-1992.
2002-2005 Adviseur Nationaal Archief t.b.v. Institutionele onderzoeken en
basisselectiedocumenten Nederlandse produktschappen.
1991-1997 (Eind)redacteur van het Noordbrabants Historisch Nieuwsblad.
Opleiding
2015
2015
2013
2011
2006
1997
1996
1979-1987
1973-1979

Praktisch Projectmanagement.
Certificaat Wandelsportbegeleider, niveau 1 (WB-1).
Post-academische cursus ‘Digitaal historisch onderzoek’, georganiseerd door Huygens
ING en NIOD.
Certificaat BHV
Opleiding/diploma EHBO.
Rijbewijs B
Promotie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Titel van het proefschrift: `Boeren
met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, 18961996'.
Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Specialisatie:
Wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw. Bijvakken: politicologie en
massacommunicatie.
VWO (ongedeeld) aan het Peelland College te Deurne (N-Br.). Vakkenpakket:
Nederlands - Engels - Wiskunde I - Natuurkunde - Scheikunde - Geschiedenis Economie I. Gemiddeld eindcijfer: 7,3

Publicaties
Een compleet overzicht van mijn publicaties is te vinden op mijn website www.marismits.nl onder
het menu “Publicaties”.

