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Hallo!
En dat was weer een reisje! Ik was al in Nederland, maar een ruime week geleden op zondag
de 16e ben ik naar de hoofdstad van Slovenië, Ljubljana, gevlogen vanaf Schiphol. Maar in de
week ervoor ben ik nog een aantal vrienden wezen bezoeken, eentje in het zuiden van het land
en twee anderen in de regio Amsterdam. Met de eerste van die twee ben ik naar de Zaanse
Schans geweest voor het eerst, met veel windmolens zoals bij de Kinderdijk. Best aardig voor
toeristen als uitstapje tijdens een verblijf in Amsterdam. Bij de andere ben ik in de avond
geweest in hartje Amsterdam, en heb daar ook kort overnacht want mijn vliegtuig naar Ljubljana
ging al om 6:35 in de ochtend. Het was wel op vaderdag, en das was jammer, want ik was
liever in Nederland gebleven, maar de conferentie begon officieel al maandag. Een kleine twee
uur later op het kleine vliegveld aangekomen ben ik neergeploft op een stoel en ook nog dichtbij
een stopcontact. Tot ca. 17 uur heb ik daar gewerkt aan een wetenschappelijk artikel over
fossiele krabben. Tegen die tijd kwam Cristina aan vanuit Californië via twee tussenstops.

De dag erna zijn we naar het natuurhistorisch museum van Slovenië geweest, op de fiets nog
wel want die zaten zelfs bij ons erg goede Airbnb appartement in. Daar was namelijk de
opening van de conferentie, waar we veel collega’s en vrienden weer eens hebben gezien op
deze conferentie die eens in de drie jaar wordt georganiseerd ergens in Europa. De volgende
dag mocht ik het eerste praatje geven, en ook nog eens een langer praatje op uitnodiging van
de organisator. Dat was leuk en eervol om te doen. De mijne ging over diverse aspecten van de
evolutie van Decapoda door de geologische tijd heen. Ook Cristina heeft die dag een praatje
gegeven over nieuwe ontdekkingen in hurkkreeften van de Late Jura. De volgende dag zat
weer vol met leuke praatjes en een afsluitend diner, maar dat was de laatste twee dagen van de
conferentie anders met twee veldwerkdagen naar gesteenten van Miocene, Eocene, Laat Jura
en Midden Trias ouderdom. Over het algemeen is er niet heel veel aan fossiele decapoden
gevonden, maar ik heb er toch een aantal gevonden, allemaal in de Late Jura rifgesteenten.

Laat Trias gesteenten op steile helling in het noorden van Slovenië.
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Het weekend was het even tijd om bij te komen van de lange dagen inclusief avonden. Nou ja
bijkomen was het eigenlijk niet, want het was zeker actief. We hebben de stad Ljubljana
rondgelopen op de zaterdag en Bled en omgeving mogen zien op zondag. We hebben slecht
een klein deel van Slovenië kunnen zien, maar het lijkt mij wel een aanrader voor een vakantie.
Op maandag in de ochtend ben ik weer naar Nederland gevlogen en Cristina terug naar
Californië. Op moment van schrijven zit zij nog in het vliegtuig. Wel vroeg opstaan met 3:45,
maar het vliegtuig missen is ook zonde.

Vanaf het kasteel van Bled met uitzicht op het kleine eilandje in het smeltwatermeer.

Groeten vanuit Nederland en tot over twee weken,
Adiël
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