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Hallo!

In de afgelopen twee weken ben ik niet op de campus geweest. Er zijn hier inmiddels > 2000
besmettingen en dan vooral onder de studenten. Dit nummer is één van de hoogste onder
universiteiten in de VS
. De
campus schijnt redelijk rustig te zijn en Cristina krijgt slechts 1-2 studenten in haar klas op
dinsdag en donderdag, terwijl de rest live of later meekijkt. Hopelijk blijft het aantal gevallen
onder controle. Voorlopig ziet het er nog niet naar uit dat de campus gesloten gaat worden voor
de rest van het semester. Veel faculteitsleden zijn het er niet mee eens en hebben dit per brief
later weten, maar de beslissing is niet aan hen. Ik blijf voorlopig vanuit huis werken, en zal zo
eens tot tweemaal per maand naar de campus gaan daar waar nodig.

Dat zal gaan veranderen in het komende semester van begin 2021. Ik zal op maandagmiddag
lesgeven over het onderwerp paleontologie en de maatschappij; dat is een nieuwe en
uitdagende klas voor mij waarbij er geen/weinig standaard college’s zullen zijn. Dit vak zal deels
online zijn en deels op bepaalde plaatsen op de campus daar waar mogelijk. Veel zal afhangen
van wanneer een vaccin tegen covid-19 beschikbaar zal zijn.

Nu weer geld uitgegeven mag worden van de universiteit, heb ik enige apparatuur voor mijn
onderzoek gekocht van een geldpotje dat ik heb gekregen toen ik begon. Langzaam maar zeker
krijg ik nu alle benodigde apparatuur dat ik nodig zal hebben voor onderzoek in de komende
jaren. Omdat ik geen reisjes heb kunnen maken voor onderzoek dit jaar heb ik nog redelijk wat
te besteden. Wellicht volgend jaar dan maar?

Oké, dit is geen geweldige foto, maar probeer maar eens een vliegende vleermuis te
fotograferen. Omdat we behoorlijk veel muggen zien en voelen hier hebben we een
vleermuizenkastje opgehangen aan een boom. Hij is nog niet in bezit genomen, maar de kans
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daarop is niet groot aan het einde van het seizoen. Vleermuizen eten ca. 7000 insecten per
nacht, inclusief muggen. Wellicht volgend jaar?

Waar ik me vooral mee bezig heb gehouden de afgelopen maanden is onderzoek doen en
beursvoorstellen schrijven. Ik ben bezig met 4-5 wetenschappelijke artikelen die dit of volgend
jaar af kunnen zijn. Dat hangt af van veel factoren zoals de toegang tot collecties in deze tijd en
hoeveel tijd ik en mijn collega’s erin kunnen steken naast de andere werkzaamheden. Er zitten
een aantal erg leuke artikelen tussen. Ik zal een aantal van die artikelen samenvatten voor een
presentatie tijdens de jaarlijkse – in dit geval online – bijeenkomst van de Geological Society of
America volgende maand.

Afgelopen week hoefde ik maar vier dagen te werken officieel, omdat maandag de dag van de
arbeid was. Die dag is een goede collega van de langs geweest om de tuin eens te bekijken.
Net als ik werkt ze met name vanuit huis in haar appartement. Erg leuk om weer eens andere
mensen te zien, maar dan niet op een scherm.

Door het iets langere weekend zijn we weer iets verder met de huiskamer. Het schilderen van
de kozijnen is nu begonnen. Het gaat trager dan gehoopt, dus ik ga niet meer schatten wanneer
het af is, haha.

Tot over twee weken!

Adiël
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