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Hallo iedereen,
Na een aantal weken hard werken met relatief weinig
vrije tijd, was het zondag tijd om er een dagje op uit te trekken. We zijn naar
National Seashore geweest, ruim een uur naar het
Point Reyes

noordwesten. De ingang van het park ligt op de beruchte San Andreas breuk die de
Noord-Amerikaanse van de Pacifische aardplaat scheidt. Het park schuift langzaam naar het
noorden toe, wat letterlijk te zien is na flinke aardbevingen. Veel bekender is Point Reyes om de
natuur en spectaculaire rotskusten. We zijn naar de vuurtoren en rotskusten geweest waar ook
tientallen zeeolifanten lagen te bakken in een temperatuur van zeker 25 graden. Lekker enkele
wandelingen gemaakt en uitgewaaid in het nu dorre landschap. Dat zal in de lente anders zijn
als de regens het landschap veelkleurig zullen maken. Een mooie reden om nog eens te gaan,
en bovendien hebben we slechts een deel van het park gezien.

Om de vuurtoren te bereiken moet je 308 treden naar beneden. En weer
naar boven dus. Sommige mensen zoals Cristina gaan uit hun dak als ze
weer (bijna) boven zijn.
De meeste jaren ga ik slechts naar één
conferentie, maar dit academisch jaar zeker naar twee. Er is namelijk een
conferentie in San Francisco begin januari, waar met name biologen maar
ook een groepje paleontologen op afkomen. Waarom je onderzoek niet eens
presenteren voor een ander publiek om zo hopelijk nog meer mensen te
leren kennen? Bovendien wilde ik nog graag dit academisch jaar mijn
onderzoek over parasitaire zwellingen in fossiele krabben en kreeften
presenteren. Daar heb ik vooral deze zomer onderzoek naar gedaan op
Cyprus, in Wenen en in Nederland. Voor dit onderzoek, gesponsord door de
Paleontological Society, moet ik nog wel naar Gainesville in Florida eind
deze maand. Of dit door kan gaan is de vraag vanwege de orkaan Irma die
over de stad Gainesville raast momenteel.

Het semester is weer in volle gang. Praatjes op dinsdag, genaamd Fossil
Coffee in een museumzaaltje, zijn weer begonnen alsmede praatjes voor de
hele faculteit elke donderdag. Van het museum heb ik vorig jaar financiële
ondersteuning gehad om naar een conferentie te kunnen. Net zoals een jaar
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geleden heb ik voor hun website
een verhaaltje geschreven
over onlangs gepubliceerd onderzoek (een soortgelijk verhaaltje zal
binnenkort ook verschijnen in het Nederlandse blad Grondboor & Hamer
overigens).

Afgelopen week zijn twee van mijn studenten verder gegaan met onderzoek
waar ze vorig semester mee gestart zijn. Leuk om ze weer te zien en bij te
praten. Ben zeer benieuwd naar hun resultaten aan het einde van het
semester want de voorlopige resultaten aan het einde van vorig semester
zagen er veelbelovend uit. Wellicht krijg ik nog twee studenten om te
begeleiden overigens. Ons labgroepje is compleet nu een nieuwe postdoc,
Peter Smits, is begonnen. Het belooft weer een leuk (en druk) jaar te
worden.

Tot over twee weken met hopelijk verhalen over Florida,

Adiël
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