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De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten: 

Op zaterdag 13 juli 2019 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. Een voordracht werd gepresenteerd door 
dr. Rachel Schats met de titel: ‘Nederlandse Malaria - Nieuw onderzoek naar een oude ziekte’. De 
lezing werd afgesloten met een levendige discussie tussen spreker en auditorium, en met koffie, 
thee en een broodje voor de aanwezigen. 

De Stichting ter Financiering van Barge's Anthropologica (SFBA) heeft conform het  
subsidiebeleid, dat is vastgesteld in 2016, twee subsidierondes gehad.  Er zijn in totaal vier 
subsidieaanvragen binnengekomen en beoordeeld door het bestuur, twee per subsidieronde in 
onderscheidenlijk mei en november 2019. Hieronder een samenvatting van de gehonoreerde 
subsidieaanvragen: 
 

• Subsidieaanvraag ingediend door mw. M. Casna voor de eerste subsidieronde. De 
aanvraag was voor subsidie voor een congresbezoek met een postervoordracht getiteld: 
‘A bioarchaeological study of chronic maxillary sinusitis and respiratory health in two 
Post-Medieval populations from the Netherlands’.  De aanvraag werd positief beoordeeld 
door het bestuur en gehonoreerd met een bedrag van 263,98 Euro. 

• Subsidieaanvraag ingediend door mw. F. Fricke voor de eerste subsidieronde voor een 
podiumpresentatie bij een congres getiteld: ‘Slavery in the Dutch Caribbean: lessons from 
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an interdisciplinary study’. De aanvraag werd eveneens positief beoordeeld door het 
bestuur en gehonoreerd met een bedrag van 500,- Euro. 

• Subsidieaanvraag ingediend door mw. KL. Colman voor de tweede subsidieronde voor 
het publiceren van haar proefschrift getiteld: ‘Towards Virtual Forensic Anthropology: 
Methodological and Practical Issues Related to the Use of Clinical Computer 
Tomography (CT) Data’. De aanvraag werd positief beoordeeld door het bestuur en 
gehonoreerd met een bedrag van 500,- Euro. 

• Subsidieaanvraag ingediend door mw. F. Fricke voor de tweede subsidieronde voor een 
poster-/podiumpresentatie bij een congres getiteld: ‘Forced Migration and the Skeletal 
Record at Fort Amsterdam Depot, St Eustatius, Dutch Caribbean’. De aanvraag werd 
eveneens positief beoordeeld door het bestuur en gehonoreerd met een bedrag van 500,- 
Euro. 

Bestuursvergaderingen werden gehouden op 26 februari en 13 juli 2018.  
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