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Hallo allen,

Ook in de VS is het coronovirus (COVID-19) toegeslagen en afgelopen week is in Alabama is
het eerste geval bekend geworden. Waarschijnlijk zijn er al veel en veel meer gevallen hier
want er wordt niet veel getest zoals in andere landen. Het is lentevakantie aankomende week,
maar die is met een week verlengt voor studenten zodat de docenten een week extra hebben
om online klassenmateriaal te maken voor zover mogelijk voor de rest van het semester (eind
maart, april tot begin mei). Ik geef momenteel geen les, dus ik word geacht om na de vakantie
van aankomende week weer aan het werk te gaan, wat ik ook vanuit huis kan doen overigens
want er is genoeg onderzoek te doen en genoeg op te schrijven. Het zal dus enorm rustig zijn
op de campus tot eind augustus, wanneer het herfstsemester begint en alle klassen weer
normaal aan kunnen vangen hopelijk. Ook mogen we niet meer reizen voor
universiteitsdoeleinden, zowel naar het buitenland als binnen de VS. Bovendien zijn alle niet
essentiële bijeenkomsten afgelast, tenzij je speciale toestemming krijgt. Net zoals in Nederland
is men hier in de supermarkten aan het hamsteren geslagen overigens, maar alles is nog wel
verkrijgbaar voorlopig.

De afgelopen twee weken ben ik naar het werk of op veldwerk geweest gedurende sommige
dagen. Zo heb ik met museumdirecteur John Friel de noordrand van de campus verkend voor
fossielen. En ja hoor, we vonden diverse plantenfossielen van ca. 320 miljoen jaar oud in
voornamelijk zandsteen. Bij mijn weten ligt hier nog niets van in de museumcollectie, maar ik
heb een aantal fossielen meegenomen. Het expositiegedeelte van het museum gaat enigszins
veranderen, want ik ga samen met collega’s een nieuwe expositie maken over fossielen
gevonden op en rondom het landgoed van 52 hectare dat ik momenteel beheer. Daar ben ik
afgelopen week nog geweest met een aantal fossielenverzamelaars, met een aantal mooie
vondsten als resultaat. Eén verzamelaar nam nog een mooi aantal fossiele tienpotigen mee
voor een donatie aan de museumcollectie. Geweldig!

Fossielen zoeken in Harrell Station in Alabama.
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Anderhalve week geleden was er nog iets leuks gaande voor mijn werk. Ik mocht voor de
camera vertellen over fossielen afgebeeld in een bronzen panel over het verre verleden van
Alabama. Er zijn er nog 15 over Alabama gemaakt naar aanleiding van het 200-jarig bestaan
van Alabama (zie hier voor een korte preview). Heb voor mijn kleine gedeelte daarom diverse
fossielen van de museumcollectie meegenomen die ook in beeld komen. Later in het jaar meer
daarover.

Fossielen die gebruikt zijn voor de opname inclusief een kaakgedeelte van een mosasaurus
(rechtsboven) en een tand van een fossiele walvis (linksboven).

Tenslotte mag ik een tijd langer in de VS blijven en werken. Mijn nieuwe verblijfsvergunning
(groene kaart) is in de brievenbus gevallen. Personeelszaken van de universiteit wilde deze
kaart ook zien en dus kan ik weer een decennium door met werk hier! Het heeft veel werk en
geld gekost en we moesten even wachten (15 maanden), maar gelukkig is het goed gekomen.

Tot over twee weken met ongetwijfeld meer nieuws over de situatie hier.

Adiël
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