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Activiteiten 2020 
 

 

Covid-19 heeft ook onze Stichting getroffen. De eerste van de twee vergaderingen 

die jaarlijks worden gehouden vond op 23 februari nog in Amersfoort plaats, maar de 

tweede vergadering op 16 april moest online. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat 

het niet mogelijk was om een Metaaltijdendag te organiseren, waarbij de deelnemers 

fysiek in dezelfde zaal konden zitten. Na enige twijfel is gekozen om tóch een 

Metaaltijdendag te organiseren maar dan online (9 oktober 2020). Dit heeft geleid 

tot de nodige onderlinge aanvullende overleggen om te komen tot een juiste keuze 

en de try-out van een online platform. Algemeen was er de mening dat voor een 

dergelijk digitale Metaaltijdendag niet de normale toegangsprijs kon worden 

gevraagd. 

 

Om toch voldoende inkomsten te genereren is een crowdfunding actie opgezet en is 

opgeroepen tot sponsoring. Zowel de digitale Metaaltijdendag als de 

crowdfunding/sponsoring-actie is goed ontvangen. In het financiële jaaroverzicht is 

verslag gedaan van het succes van de crowdfunding/sponsoring-actie. 

 

De Metaaltijdendag is een succes geworden met 10 sprekers (waaronder Philipp 

Stockhammer als externe keynote spreker) en totaal bijna 80 deelnemers en heeft 

soortgelijke initiatieven (Steentijddag) geïnspireerd om de bijeenkomst ook online te 

organiseren. Het thema was ‘Eten en drinken in de Metaaltijden’ en door diverse 

sprekers werden zowel de productie- als de consumptiezijde van de voedseleconomie 

uit de periode van het Neolithicum tot en met de Romeinse Tijd toegelicht. 

 

Een deel van de lezingen is – tijdens, er ter verlichting van, de lockdown voor de 

kerst middels de social media van de Stichting (Facebook, archeoweb) beschikbaar 

gesteld voor iedereen. 

 

Behalve het organiseren van de Metaaltijdendag heeft de Stichting zich ook dit jaar - 

met goed gevolg - bezig gehouden met het uitgeven van de Metaaltijdenbundel 7. 

De tien artikelen in deze dikke bundel vormen deels een verslaglegging van de 

Metaaltijdendag 2019, maar omvatten ook andere bijdragen over de metaaltijden.  

 

Namens het bestuur van de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland, 

 

Stijn Arnoldussen 

Bart van der Veken 

Eric Norde 

Joyce van Dijk 


