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De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten:
Tot groot genoegen van het bestuur en belangstellenden werd op zaterdag 6 november 2022 het
jaarlijkse, door de Stichting ter Financiering van Barge’s Anthropologica georganiseerde en
gesubsidieerde, Barge Forum gehouden in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden. Tijdens
de bijeenkomst werd een voordracht gegeven door dr. Hayley Mickleburgh getiteld: “Forensisch
tafonomisch onderzoek: hoe experimenteel onderzoek naar de ontbinding van het menselijke
lichaam archeologische en forensische vraagstukken kan helpen”. De lezing werd afgesloten met
een levendige discussie tussen spreker en auditorium met aansluitend een gezellige wandelende
lunch voor de aanwezigen waarbij iedereen de corona-regels respecteerde.
Ter stimulering en ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
fysische/biologische antropologie zijn, voor zover mogelijk in het kader van copyrightrestricties,
de publicaties die deel uitmaken van de Barge-reeks gedigitaliseerd en gepubliceerd op de website
van de stichting. Onderzoekers en belangstellenden kunnen de publicaties vanaf nu gratis
downloaden en bestuderen.
De Stichting ter Financiering van Barge's Anthropologica (SFBA) heeft conform het
subsidiebeleid dat is vastgesteld in 2016, twee subsidierondes gehad. De heersende coronapandemie heeft (nog steeds) significante gevolgen voor de academische wereld met als gevolg
vertraging in lopende onderzoeken, beperkte stage-/onderzoeksplaatsen en het annuleren van
wetenschappelijke congressen en workshops. De voortdurende onzekere situatie is dan ook
waarschijnlijk de reden dat er, ten spijte van onze pogingen om studenten en onderzoekers op
onze subsidiemogelijkheden te attenderen, in 2021 slechts één subsidieaanvraag is
binnengekomen en beoordeeld door het bestuur. Hieronder een samenvatting van de
gehonoreerde subsidieaanvraag:
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Subsidieaanvraag ingediend door mw. L.J. van Schaik (student faculteit archeologie van
de Universiteit Leiden). De aanvraag was bestemd voor een wetenschappelijk
onderzoeksproject getiteld: ‘Middle Bronze Age Mobility. Local community and human
mobility as recorded in the Apeldoorn Barrow Landscape’. De aanvraag werd positief
beoordeeld door het bestuur en gehonoreerd met een bedrag van 500,- Euro.

Een digitale bestuursvergadering werd gehouden op 15 februari 2021. De gebruikelijke vergadering
in aansluiting op het Barge Forum werd geannuleerd.
Stichting ter Financiering van Barge’s Anthropologica is financieel gezond. In het afgelopen jaar is
de penningmeester meermaals geinformeerd door de penningmeester van het LUF over de
ontwikkelingen en stand van zaken van het besloten fonds voor gemene rekening StAL waarin de
Stichting ter Financiering van Barge’s Anthropologica in deel neemt. Verschillende participanten
zijn toegetreden tot het fonds waardoor de beheerkosten omlaag zijn gegaan. In het Financieel
Jaarverslag zal uitgebreid worden ingegaan op de kosten en baten.
Ondertekening:
Prof. dr. G.J.R. Maat (kernbestuur, voorzitter)
Dr. A.E. van der Merwe (kernbestuur, secretaris)
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Dr. H.H. de Boer (kernbestuur)
Prof. dr. R.J. Oostra
Ir. H.H. Nauta
F.A.J. Barge
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