Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de
bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de
verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.
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Een kijkje in de schatkamers van het Meertens Instituut
Op 4 oktober 2013 houdt het Meertens Instituut een open dag. Een middag
met lezingen, tentoonstellingen en rondleidingen door het instituut.
Bezoekers zijn van harte welkom om het onderzoek en de collecties van
dichtbij te bekijken. De deuren gaan om 13.00 uur open. Het programma is
geschikt voor iedereen van 15 jaar en ouder.
De open dag vindt plaats in het kader van het Weekend van de Wetenschap met als thema
'Schatkamers' en de Maand van de Geschiedenis met als thema 'Vorst & Volk'. Belangstellenden
kunnen korte lezingen bijwonen door onderzoekers van het Meertens Instituut. Marc van
Oostendorp spreekt over de ‘Schatkamers van de taal’ en Louis Grijp houdt een lezing over de
relatie tussen het koningslied en het Wilhelmus. Peter Jan Margry zal in ‘Hedendaags Orangisme’
ingaan op de blijvende en raadselachtige populariteit van de monarchie.
Tijdens de open dag lanceert Theo Meder de vernieuwde en verbeterde editie van de
Verhalenbank. De Verhalenbank is een website waarop meer dan 40.000 sprookjes, sagen,
legenden, moppen, raadsels en broodje-aapverhalen zijn verzameld. Door een nieuwe lay-out,
verbeteringen in de zoekmethodiek en aansluiting bij de sociale media is de Verhalenbank 2.0 klaar
voor de toekomst.
Speciaal voor de open dag zijn er tentoonstellingen met een vorstelijk tintje ingericht en vinden er
op diverse plekken demonstraties van databanken en onderzoek plaats. Er zullen ook enkele
rondleidingen door het gebouw plaatsvinden.
Meer details over de open dag zijn te vinden op de website van het Meertens Instituut,
www.meertens.knaw.nl. Het Meertens Instituut is gevestigd aan de Joan Muyskenweg 25 te
Amsterdam. Bezoekers wordt verzocht zich voor de open dag aan te melden via het e-mailadres
communicatie@knaw.meertens.nl.
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