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Hallo allen,

Als Amerikaans staatsburger heb ik het recht om te stemmen in de komende verkiezing over
een kleine maand. Daartoe ben ik eerst mijn Amerikaanse rijbewijs gaan vervangen en
tegelijkertijd heb ik me geregistreerd om te stemmen. Dat is gelukt en ik heb inmiddels een
kaartje binnen om te kunnen stemmen. Normaal gesproken stemt slechts iets meer dan de helft
van de stemgerechtigden in de VS, maar ik denk dat er ditmaal meer mensen gaan stemmen,
per post, van te voren bij een stemlocatie of op de dag van de verkiezing bij een stemlocatie.

Er zijn een heel aantal zaken gaande op het werk. Zo ben ik vorig weekend met Cristina
eindelijk weer eens op veldwerk geweest naar de fossielenvindplaats die ik beheer ( Harrell
Station
).
Het was schitterend weer (~25 graden) en we hebben enkele leuke vondsten gedaan. Het was
anderhalf uur rijden. Behalve de reis naar Montgomery voor het gesprek met de
immigratiedienst vorige maand zijn we niet zo ver weggeweest in het afgelopen halfjaar. Ook al
hebben we veel ruimte in en om het huis, het is goed om er even uit te zijn.

Zoeken maar in Harrell Station. Foto door Cristina.

Dat heb ik ook gedaan vorige week dinsdag, maar dan slechts naar kantoor toe. De tv-show
Discovering Alabama
is al enkele jaren opnames aan het maken voor een aflevering over fossielen hier in de staat.
Net als enkele collega’s van het museum, mocht ik een aantal vragen beantwoorden voor de
camera. Hopelijk is het ditmaal wel gelukt want eerder in het jaar bleken geluidsopnames
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steeds niet gelukt te zijn tijdens verschillende opnames. Ik ben benieuwd hoe de aflevering
uiteindelijk zal worden.

Een dag eerder heb ik een praatje gegeven voor de Alabama Paleontological Society. In
januari heb ik al een praatje mogen geven, maar daarvoor moest ik naar Birmingham reizen.
Sinds april doet deze vereniging online praatjes op maandelijkse basis. Mijn praatje ging over
bijtsporen in ammonieten, met een update wat mensen nadat dit onderzoek gepubliceerd was
in 2009 hebben gedaan. Gezien het aantal vragen dat ik kreeg, zijn er weinig mensen in slaap
gevallen wat meestal een goed teken is.

Over fossielen gesproken: aankomende woensdag is het nationale fossielendag hier in de
VS. Het museum organiseert elk jaar diverse activiteiten op die dag. Uiteraard zal het ditmaal
online gebeuren. Ondergetekende zal twee bijdragen leveren tijdens de live uitzendingen , die
ook op een later tijdstip bekeken kunnen worden. De eerste gaat over wat een paleontoloog
doet (17:00 Nederlandse tijd) en later op de dag (23:00 NL tijd) zal het gaan over een prijs voor
een amateurpaleontoloog hier in Alabama. De afgelopen periode ben ik druk geweest om deze
prijs in het leven te roepen ism met mensen van de twee paleontologische verenigingen in
Alabama. Afgelopen donderdag heb ik de zeer terechte (en vereerde)
winnaar
geïnformeerd en woensdag gaan we er verder over praten.

Tot over twee weken,

Adiël
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