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Hallo iedereen,

Een paar maanden geleden dacht ik dat februari de eerste maand zonder een vliegreis zou
zijn sinds juni. Dat bleek niet zo te zijn want ik heb drie reisjes gepland, waarvan er inmiddels
één voorbij is. Dat was een kort reisje naar Milwaukee in Wisconsin afgelopen. Gelukkig heb ik
er wel naar toe kunnen gaan ondanks dat de vlucht naar Milwaukee geannuleerd was door
regenweer en technische problemen in Oakland. Via Las Vegas in plaats van Denver ben ik er
drie uur later dan gepland toch nog geland in Milwaukee. De terugreis was een stuk
gemakkelijker want ondanks een stop in Denver kon ik gewoon blijven zitten in hetzelfde
vliegtuig. In Milwaukee, waar ook een schaatsbaan is zoals de schaatsliefhebbers weten, heb ik
een praatje heb gegeven op de universiteit over mijn onderzoek en met diverse mensen
waaronder studenten en professoren gepraat. Het was een leuke ervaring en de mensen waren
bijzonder aardig! Natuurlijk was het er koud met een flinke laag sneeuw, want Milwaukee ligt in
het noorden van de VS aan Lake Michigan, een anderhalf uur ten noorden van Chicago.

Tussen de reisjes door ben ik natuurlijk normaal aan het werk, zoals het afmaken van een
beursvoorstel voor een onderzoek en het reviseren van manuscripten. Eén onderzoek in
samenwerking met collega’s uit Polen, Zweden, Duitsland en Japan is overigens onlangs
gepubliceerd! Dat gaat over een vroegere oceaanbodem op Spitsbergen waar methaan
omhoog borrelde. Dat gas diende als voedsel voor bacteriën en schelpen. Er kwamen ook
kreeften en gewervelden in deze omgeving voor. Kijk hier eens om het artikel gratis te bekijken
. Nu het semester een paar weken bezig is, begint het onderzoek in samenwerking met
bachelorstudenten weer. Twee van vorige semesters gaan door met hun onderzoek, één is er
nieuw en nog twee nieuwe studenten beginnen later deze week (Seth helpt hun op weg in de
komende weken en later neem ik het over). De studenten doen onderzoek naar krabben van
diverse vindplaatsen en schelpen van Panamese wateren. Leuk om weer aan de slag te gaan
met hen!

Niet afgelopen vrijdag maar de vrijdag ervoor was een ongewoon spannende dag. Cristina
moest namelijk naar het ziekenhuis voor een operatie. Dat is allemaal goed gegaan gelukkig en
ze is nu herstellende. Dat betekent ook dat ondergetekende het huishuiden alleen doet, maar
gelukkig hebben niet een heel groot appartement vanwege de enorme kosten voor de huur hier.
Misschien dat ze aankomende week weer met wat werk kan aanvangen.

Aankomende week ga ik op reis maar naar de oostkust van de VS, maar over twee weken
ben ik er weer voor de volgende blog.
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Doei,

Adiël
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