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Ha allen,

Na twee weken van veelal vakantie moest er weer gewerkt worden. En daar had ik – zoals
bijna altijd – best zin in. Een vakantie om weer scherp te worden om veel werk te kunnen
verzetten helpt zeker. Je bent uitgeruster en meer gefocust op wat moet gebeuren. Op het werk
zelf is niet heel veel gebeurd om lang over uit te wijden. Gewoon weer druk met onderzoek,
want dat doe ik dit semester totdat ik naar Californië verhuis. Onderwijs geven is niet realistisch
omdat ik in november – als het semester hier nog gaande is – plan te verhuizen.

Zo ben ik bezig met een revisie van een manuscript over fossiele spinkrabben uit de
Atlantische Oceaan. Er moest met name werk gebeuren aan sommige figuren en dat kostte
behoorlijk wat tijd. Zeker deze week zou het af moeten kunnen geraken. Dat zal gepubliceerd
worden in een online blad en is dan gratis toegankelijk voor iedereen. Dat verhaal is in
samenwerking met enkele studenten die zo ervaring opdoen met het proces van publiceren.
Hopelijk helpt hun dat in hun verdere carrière, wat ze ook gaan doen. Eentje is nu overigens als
stagaire aan het werk binnen de vakgroep.

Afgelopen week hadden we ook een bijeenkomst van de vakgroep. De vorige hadden we
gemist door een vakantie. Er zaten een aantal nieuwe studenten bij en waarschijnlijk komt er
nog eentje bij volgende week. Zo zat het hele kantoor van Michal Kowalewski vol. Het is mooi
om te zien dat zoveel mensen deelnemen aan onderzoek aan paleontologie / ecologie. Ook zijn
er nieuwe mensen gehuurd voor onderzoek/onderwijs in het museum, voor andere vakgroepen.
Het wordt daarom steeds drukker in het museum waardoor er soms behoorlijk wat frictie
ontstaat over de ruimte. Niet bij mij overigens want ik heb het geluk aan het onderzoeksbureau
van de directeur te mogen werken. Aan die ruimte komt niemand aan om het te verbouwen of
permanent aan iemand anders te geven. Het bureau waar ik nu aan zit zal snel vergeven zijn
als ik eenmaal weg ben. En terecht want heb weinig te klagen: het is rustig en heb behoorlijk
wat ruimte.
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Op weg naar huis afgelopen week: Een jonge witte ibis...nog niet wit dus.

In de komende maanden is het zaak om zoveel mogelijk onderzoek waar ik mee bezig was af
te ronden zodat er weinig ‘over’ is als ik eenmaal in Californië begin. September is daarvoor erg
belangrijk want ik heb mijn handen bijna helemaal vrij. In oktober wordt het al drukker met
mogelijk een reisje naar Panama en heel laat in de maand naar Maryland voor een conferentie.
Bovendien wil er een vriend langskomen voor een aantal dagen in die maand. November wordt
uiteraard hectisch: conferentie, verhuizen en breur Bernie en vriendin Karin komen langs voor
een aantal dagen. U leest het goed: deze maand moet het gebeuren.

Wielrennen (de Vuelta in Spanje) gaat best goed voor de Nederlanders hè? Al drie ritten
gewonnen en een Nederlander op de 4 e plaats in het klassement voorlopig. Tenslotte wil ik het
niet over het voetbal hebben.

Daarom: tot de volgende week!

Adiël
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