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Hallo iedereen,

De week na veldwerk in South Dakota (zie vorige blog) heb ik vooral thuisgezeten want je
weet het natuurlijk nooit als je in twee vliegtuigen zit en mensen in South Dakota ontmoet die
waarschijnlijk geen prik hebben gehad. Ik voelde me ook niet 100%. Net zoals na de reis naar
Nederland, heb ik me daarom op covid-19 laten testen en gelukkig was de uitslag aan het einde
van de week negatief. Die week heb ik overigens erg goed kunnen gebruiken om een
manuscript over fossiele hurkkreeften zo goed als af te ronden, eindelijk. Hopelijk kan het deze
maand nog verstuurd worden naar een wetenschappelijk blad. Met een beetje geluk wordt het
ergens eind 2022 gepubliceerd. We denken dat we meerdere nieuwe soorten kunnen
presenteren. Na het intensieve weekje in South Dakota was het overigens geen straf om een
week met minder prikkels te hebben.

De week erna ben ik weer op kantoor verschenen om vier studenten te begeleiden met
diverse collectiewerkzaamheden en dan vooral het fotograferen van ongewervelde fossielen uit
Florida en Alabama waar we de komende twee jaren druk mee zullen zijn. Dat gaat allemaal
prima en we liggen op schema, maar dat valt nog te bezien na de kerstvakantie! Vandaag
(zondag) ben ik met diverse genodigden die op enigerlei wijze verbonden zijn aan de
universiteit naar de fossielenvindplaats Harrell Station geweest. Het was een schitterende
herfstdag van net boven de 20 graden, mensen hadden het naar hun zin en er werden aardige
fossielen gevonden zo nu en dan. De regen in de zomer heeft geholpen om diverse nieuwe
fossielen bloot te leggen! Over twee weken weer maar dan met een grotere groep als het weer
zich goed houdt. Verschillende mensen hebben een aantal fossielen gedoneerd en een
gastonderzoeker verbonden aan het museum bracht een schitterend geprepareerde schedel
van een fossiele schildpad mee.

Zoeken in de mergel van Krijt ouderdom.
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Nu Thanksgiving er aan komt aan het einde van deze maand en Cristina’s ouders ons hopen
te bezoeken voor de eerste keer in Alabama, wordt het tijd om ons huis verder op te knappen
van binnen. Zo hebben we een aantal extra stoelen gekocht en we zijn bezig met het verven
van de dinerkamer. Het wordt lichtoranje met spierwitte plinten. Bovendien komen er plinten
aan de bovenkant. Over twee weken zou het zeker af moeten zijn.

Tot over twee weken,

Adiël
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