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Hallo iedereen,

Een blog vanuit het subtropische Alabama ditmaal met temperaturen nog steeds rond de 30
graden. Anderhalve week geleden op 1 september ben ik met het vliegtuig rechtstreeks vanuit
Amsterdam naar Atlanta in de staat Georgia gevlogen na de dagen ervoor nog enkele
familieleden en vrienden te hebben bezocht eerder die week. Die vlucht ging niet helemaal
zoals gepland want het vliegtuig vertrok met bijna 6 uur vertraging. Gelukkig zag ik dit ruim van
tevoren op de email zodat ik nog even door kon slapen om pas in de middag te vertrekken. Mijn
ouders hebben me weggebracht en op Schiphol heb ik nog even kort met een
fossielenverzamelaar gepraat en enkele fossielen gezien. Mede omdat de vlucht zoveel
vertraging had door een mechanisch probleem met dit vliegtuig en vanwege een nieuwe
bemanning zaten er een stuk minder mensen in het vliegtuig dan verwacht. Ik denk dat veel
mensen een andere vlucht geboekt hebben. Dit alles betekende dat ik de hele rij van drie voor
mezelf had net zoals veel andere mensen. Dat is een stuk prettiger en iets veiliger vliegen. Ook
al had iedereen een negatieve covid-test nodig om naar de VS te kunnen vliegen, toch kan het
nog zo zijn dat er een enkele coronopatiënt bijzit omdat het virus niet meteen te detecteren is
na het oplopen daarvan.

Na de douane en ophalen van de tas heb ik de huurauto opgehaald om vervolgens drie uur te
rijden naar Tuscaloosa in Alabama. Dat viel me enorm tegen, want het was inmiddels donker en
het was al een lange dag geweest. Ik was eigenlijk te moe, maar ben toch heelhuids
thuisgekomen. Volgende keer wel wat cafeïne drinken…. Normaal gesproken zou ik overdag
terugrijden, maar door de vertraging ging dat dus niet.

Ontbijt in de vroege ochtend op de 31e augustus op de verjaardag van tante Lucy. Bijzonder
om bij te kunnen zijn.
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Achteraf is het maar goed dat ik eind augustus naar Nederland heb kunnen reizen want een
paar dagen na terugkomst zijn de regels aangescherpt voor vluchten vanuit de VS, inclusief
maximaal 10 dagen in quarantaine voor de meeste mensen.

De eerste week na aankomst heb ik thuisgezeten en vanuit huis gewerkt tijdens de normale
werkdagen. Na een negatieve test afgelopen week kon ik weer naar kantoor toe. Niet dat zo’n
test een vereiste was hier op de universiteit, maar dat leek me wel zo verstandig voor eenieder.
Veel mensen nemen het hier in Alabama niet zo nauw helaas, dus geen wonder dat de
ziekenhuizen vol liggen. Thuis kan ik overigens nog heel veel werk doen. De eerste twee dagen
op kantoor waren druk, wat deels te maken heeft met de zoektocht naar een nieuwe collega
(collectiemanager). De komende weken zal het niet minder druk worden omdat ik verschillende
studenten ga begeleiden voor diverse collectiewerkzaamheden.

Eén aardig nieuwsje is een artikel dat is verschenen in de landelijke media in de VS over het
fossielenlandgoed van ruim 50 hectare dat ik beheer. Dit landgoed heet Harrell Station, waar ik
een website over heb gemaakt
vorig jaar. Het
nieuwsartikel is gepubliceerd door Hakai is hier te vinden
.

Tot over twee weken,

Adiël
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