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Hi allen,

De eerste volle week weer terug op het kantoor. Dat ging goed, denk ik. Een
wetenschappelijk werkje is verzonden naar aanleiding van het veldwerkje in Denemarken van
vorig jaar (over diversiteit en grootte van krabben en hun ogen). Nu even afwachten of de
redacteur het naar reviewers zendt of dat we naar een ander tijdschrift op zoek moeten na
afwijzing. Sommige, zeer bekende tijdschriften zijn namelijk zeer selectief en moeten veel
manuscripten afwijzen omdat de toestroom groter is dan dat er plaats is in het blad. Dat
gebeurd wel eens, en daarom is het goed om al een ander tijdschrift in gedachten te hebben.

Waar je tegenwoordig ook rekening mee moet houden, zijn de kosten van het publiceren.
Zeker als je je werk gratis toegankelijk wilt maken voor iedereen, dan kost het geld. Zo had ik
laatst niet de volledige richtlijnen van een blad gelezen, en omdat het manuscriptje nogal lang
was, zouden de kosten ca. $500 zijn. Zoveel onderzoeksgeld heb ik niet meer in mijn potje, dus
toen is er een ander tijdschrift (online) uitgezocht wat veel goedkoper was, maar nog steeds
‘open access’, dus gratis toegankelijk voor iedereen als het eenmaal gepubliceerd is. Dat
betekende wel extra tijd om het volgens de richtlijnen van dat blad te schrijven, maar dat is niet
erg. Aankomende week gaat ie de deur uit. Enkele studenten van vorig semester doen ook
mee.

Omdat ik nu deels betaald wordt door een project dat Panamese fossielen bestudeerd, ben ik
meer bezig met fossielen uit dat land. Een tijd geleden heb ik hier in de collectie van Panamese
fossielen een schitterend fossiel gevonden van een garnaal met de spieren zeer goed bewaard
in de schaar. Dat is erg bijzonder en verdient een publikatie! Dat werkje zal worden
gepresenteerd op een conferentie in Baltimore (Maryland) begin november middels een poster,
wederom in samenwerking met enkele studenten. Een samenvatting daarvoor moet uiterlijk op
de 11 e augustus ingeleverd worden. Dat gaat zeker wel lukken, deze week waarschijnlijk al.
Hopelijk kan het werkje afgerond worden in november of anders december.
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Zo ziet een deel van het contract eruit.

Dan is er eindelijk nieuws van het banenfront. Ik heb een contract getekend om voor een jaar
aan de slag te gaan aan de Universeit van Californië (Berkeley) als een postdoctoraal
onderzoeker (net zoals hier), met een optie om nog een jaar te blijven als alles goed gaat. Deze
universiteit, zeer bekend wereldwijd, is in de buurt van San Francisco, helemaal aan de andere
kant van de VS ten opzichte van Florida. Het is nog niet helemaal zeker want een visum moet
wederom aangevraagd worden en goedkeuring is niet altijd een formaliteit. Wel blij dat het
bespreken van de voorwaarden nu achter de rug is want het heeft een aantal maandjes
geduurd. Als alles goed gaat, zal ik op 1 december dit jaar daar beginnen. Nog een kleine 4
maanden in Florida dus. Ongetwijfeld is er meer nieuws hierover te lezen op dit blog in de
komende maanden.

Zoals in een eerdere blog gemeld, zijn mijn oogjes behoorlijk achteruit gegaan in de
afgelopen twee jaar. Een bril heb ik inmiddels besteld afgelopen week en die zal over een ruime
week zijn naar verwachting. Die is vooral voor het autorijden want veraf is het allemaal wat
waziger dan voorheen, al kan zonder ook nog prima.

Het weer is niet om over naar huis te schrijven dus dat doe ik dan ook maar niet.

Tot de volgende week,

Adiël
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