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Ha allen,

En toen was het lentevakantie! Dat heb ik eigenlijk al in geen jaren gehad, sinds 2012 niet
meer toen ik nog promovendus was. Nou ja, toen heb ik waarschijnlijk ook niet veel vakantie
genomen. Maar hier op de University of Alabama krijgen stafleden dat wel in tegenstelling tot
wanneer je postdoc bent zoals van 2012-2019. In eerste instantie hadden Cristina en ik in
gedachten om te gaan reizen, ofwel naar het buitenland of toch maar binnen de VS. Dat
buitenlandplan viel al vrij snel af weken geleden vanwege het steeds dichterbij komende
coronovirus. Nu het ook echt dichtbij is (in onze stad zelfs), hebben we zelfs geen reisje binnen
de VS of Alabama gemaakt. Sterker nog, vanaf vandaag (zondagavond om 22.00 uur) mogen
we van de burgemeester van Tuscaloosa alleen nog naar de supermarkt en andere
noodzakelijkheden voor de komende twee weken.

In plaats van een vakantie zijn we op zoek gegaan naar een huis, want nu ik een vast stekje
heb, kunnen we daar voor het eerst aan denken. Zo zijn we bij negen huizen binnen geweest
en hebben we een goed idee gekregen wat we wel en niet willen. Eéntje viel bij ons beiden in
de smaak en daar zijn we nog een keer naar toe gegaan. En nog steeds beviel het huis ons.
Afgelopen week hebben we daarom een bod gedaan onder de vraagprijs en die is
geaccepteerd inmiddels. Het is nog niet definitief want het huis moet nog de inspectie
doorkomen. Zullen we na twaalf jaar huren eindelijk in het bezit raken van een huis (samen met
de bank)? In de volgende blog meer daarover.

Voor de verandering eens een fossiel: een zelfgevonden schaar van een garnaal van ca. 70
miljoen jaar oud uit Mississippi.

Ook de week na de lentevakantie heb ik gewoon gewerkt, maar dan wel vanuit huis. Zo heb ik
bijvoorbeeld een revisie van een wetenschappelijk artikel afgemaakt na twee maanden. Zo lang
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heb ik er denk ik nog nooit over gedaan, maar het was dan ook een groot artikel en had veel
andere werkzaamheden te doen in de tussentijd. Samen met collega’s hebben we vijf nieuwe
soorten krabben beschreven en een nieuw geslacht. De reviewers hadden daar geen
problemen mee. Later ook meer daarover.

Een ander leuk dingetje om te vermelden qua werk is dat ik naar South Dakota mag gaan
voor veldwerk omdat een beursvoorstel aan de Western Interior Paleontological Society is
goedgekeurd. Ik had gehoopt drie dagen veldwerk te doen in de zomer of begin van de herfst,
maar dat moeten we nog maar bezien. Voorlopig mogen we niet reizen van de universiteit en
van de burgemeester.

Een deel van de lentevakantie heb ik besteed om papierwerk in te vullen voor een
Amerikaans paspoort. Afgelopen week is het verstuurd tezamen met een check van $725.
Wellicht heb ik er in 2021 meer nieuws over. Mijn Nederlandse paspoort mag ik wel behouden
overigens.

Tot over twee weken, vanzelfsprekend vanuit Tuscaloosa in Alabama,

Adiël
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