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De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten: 

Het volgens het roulatieschema aftreden van enkele bestuursleden en het besluit van de 
zittende voorzitter en penningmeester om hun functie ter beschikking te stellen ten behoeve 
van een vernieuwing van het stichtingsbestuur na de pensionering van prof. G.J.R. Maat. 
Immers, de activiteiten van Barge’s Anthropologica zullen vanaf  heden in de eerste plaats 
worden voortgezet op de afdeling Anatomie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in 
Amsterdam en op de Faculteit de Archeologie van de Universiteit Leiden. Aldus werd onder 
dankzegging op hartelijke wijze afscheid genomen van mr. W. Lunsingh Tonckens (oud-
voorzitter), de heer B.R.H. Wentrup (oud-penningmeester), prof.dr. E Klasen (lid), mr. A.C. 
Möhring (lid), dr. A.S.M. Koeleman (lid) en mw. A.M. de Wit (secretariaat). Aangezocht 
zullen worden als nieuwe voorzitter prof.dr. G.J.R. Maat (Leids Universitair Medisch Centrum, 
als nieuwe secretaris mw.dr. A.E. van der Merwe (afdeling Anatomie van het AMC te 
Amsterdam) en als nieuwe penningmeester mw.drs. R. Schats (Faculteit de Archeologie, 
Universiteit Leiden). Doel van de nieuwe bestuurssamenstelling zal niet alleen een 
‘verjonging’, maar tevens een vertegenwoordiging zijn van de instituten waar Barge’s 
Anthropologica haar werk in de toekomst verricht. 
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Op zaterdag 14 juli werd onder grote belangstelling het jaarlijkse, door de Stichting ter 
Financiering van Barge’s Anthropologica georganiseerde en gesubsidieerde,  Barge Forum 
gehouden in het Leids Universitair Medisch Centrum. De voordracht werd gepresenteerd door 
Fmw. dr. Andrea Waters-Rist van de Faculteit der Archeologie in Leiden, getiteld: “Ancient 
peoples from Lake Baikal, Siberia. Reconstructing Past Health and Diet”. De interessante 
lezing werd afgesloten met een levendige discussie tussen spreekster en auditorium. 

 Bestuursvergaderingen werden gehouden op 7 februari en 28 november 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     


