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Hallo iedereen!

Afgelopen twee weken ben ik niet op reis geweest maar wel op kantoor en in en rondom huis.
Toch was er voldoende te doen. Niet afgelopen week maar de weer ervoor was mijn vroegere
supervisor uit Florida, Michal Kowalewski, op bezoek in Berkeley. Hij was door postdocs (in dit
geval ongetekende) genomineerd en vervolgens uitgekozen om een praatje te geven op de
universiteit voor de faculteit Integrative Biology. Hij heeft er zelfs nog eentje gegeven voor een
ander publiek een uur nadat hij aan is gekomen vanuit Florida. Tijdens diner en op zaterdag
hebben we bij kunnen praten en over nieuwe/lopende projecten. Er is nog veel onderzoekswerk
te doen zeg!

De week erop was het de open dag van de universiteit op zaterdag: #CalDay. Zoals
gebruikelijk heb ik meegeholpen en jong en oud verteld over fossielen achter een tafel met
fossielen. Ik vond het leuk en het was ook schitterend weer! Crisina heeft dat ook gedaan en
nog een praatje gegeven zoals ik dat vorig jaar mocht doen.

Gedurende CalDay. Bron: https://twitter.com/sara_kahanamoku/status/11171020940060958
73

In de afgelopen jaren heb ik niet veel meer aan Nederlandse fossielen gewerkt. Dat is niet zo
gek omdat er niet zoveel zijn in ons kleine landje en ben al ruim een decennium niet meer in
Nederland woonachtig. Maar vorig jaar deed zich toch een kans voor want ik kreeg een
uitnodiging om mee te werken aan een boek over fossielen uit de Winterswijk steengroeve (in
een uitgave van Staringia van de Nederlandse Geologische Vereniging). In een eerdere blog
schreef ik al dat het hoofdstuk over geleedpotigen af en ingediend was. Dat is nu ook het geval
voor de andere invertebraten waar ik co-auteur van ben. Er is nog meer publikatienieuws want
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het artikel over gefossiliseerde spieren en sporen daarvan op de schaal van fossiele
kreeftachtigen is geaccepteerd en al gepubliceerd. Hier kan je het geaccepteerde en uiteraard
Engelse verhaal (nog voor de proefdruk) lezen. Dit vind ik een bijzonder leuke publikatie want
het is begonnen als onderzoeksproject als onderdeel van een klas Paleontologie nog op de
University of Florida. De studenten zijn co-auteurs geworden van het verhaal, ook in
samenwerking met Europese en Amerikaanse collega's.

Aankomende week wordt wederom niet een normale week vol onderzoek (met en zonder
studenten). Ten eerste ben ik uitgenodigd om een les te verzorgen omdat de professor niet kan
op dinsdag en een dag later geef ik een onderzoekspraatje voor en groep biologen over
parasieten waarvan de zwelling is bewaard in fossiele kreeftachtigen. Ben heel benieuwd wat zij
ervan vinden!

Tot over twee weken, wellicht met nieuwe over een nieuw reisje.

Doei,

Adiël
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