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Hallo iedereen,

Van veldwerk is weinig gekomen in de afgelopen twee weken, want het was voornamelijk
regenachtig met zelfs meer dan 10 centimeter gisteren! Bovendien is de zomer hier echt
gearriveerd met temperaturen vaak rond de 30 graden, dus soms is het te warm. Toch is het
afgelopen vrijdag gelukt om op veldwerk te gaan, en wel gewoon in Alabama ditmaal. Samen
met een student en twee fossielenverzamelaars hebben we een aantal mooie vondsten gedaan
inclusief enkele krabben nuttig voor onderzoek. Het zijn overigens vaak lange dagen in het veld
want je gaat om 8 uur van huis en ik was pas na 21 uur weer thuis, een half uurtje nadat het
echt donker was. Als je dan toch zo ver rijdt (2+ uur) om ergens te komen, dan wil je ook het
meeste uit de dag halen. Enige regen in de vroege middag maakte het overigens een stukje
koeler, want bijzonder fijn was. Het voelt zo 5-10 graden warmer met het zonnetje.

Ik heb het lang niet over voetbal gehad, wellicht jaren niet zelfs, maar voor het eerst in 7 jaar
staan de Nederlandse voetbaljongens weer eens op een eindtoernooi. Voor zover dat mogelijk
is in verband met werk, kijk ik de wedstrijden van het Nederlands elftal op dit Europees
kampioenschap. Ik vermaak me voorlopig prima, wat te maken zal hebben met de twee
overwinningen tegen Oekraïne en Oostenrijk! Volgende week zondag staat de achtste finale op
het programma. Als ik het er niet meer over heb in de volgende blog over twee weken dan
zullen ze wel verloren hebben.

Verder is het rustig op het werk nu alle studenten al bijna twee maand weg zijn (en dus ook
vrijwilligers). Zoals het er nu naar uit ziet heb ik aankomend semester waarschijnlijk 4
studentvrijwilligers, dus het zal druk worden met het begeleiden van hun werkzaamheden. Het
is nu ook bijzonder druk overigens. Eén vermeldenswaardige gebeurtenis was het langskomen
van één van mijn voorgangers van ca. 20 jaar geleden. Ik heb het eea van hem geleerd over de
geschiedenis van de museumcollectie en exposities. Bovendien bracht hij twee fossiele
schildpaddenschedels mee voor de collectie en dus onderzoek.
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Ed Hooks, curator palentologie tot in 2003 hier op University of Alabama kwam op 9 juni op
bezoek.

Cristina gaat over een ruime week beginnen met lesgeven voor een maand gedurende 5
dagen in de week, maar daarna is ze weer vrij totdat het semester weer begint half augustus.
Deze jongen heeft standaard geen zomervakantie, maar ik kan wel maximaal 30 dagen
opnemen omdat ik sinds december 2019 nog geen vrije dag genomen heb.

Tot over twee weken,

Adiël
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