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Ha iedereen,

Verrassing of toch niet? Deze kerel is de afgelopen twee weken vooral op kantoor geweest,
wat anders was dan in augustus toen Cristina en ik kort op vakantie zijn geweest op rijafstand
en ik daarna naar Nederland ben gevlogen. Er moest en moet enorm veel gebeuren. Met name
het project waarvoor ik $40,000 heb gescoord kost tijd om op te starten. Inmiddels heb ik twee
studenten ingewerkt voor dit project waarbij 100,000 fossielen gefotografeerd en in een online
database gestopt gaan worden in de komende twee jaar
. Ze zijn
goed begonnen! Daarnaast moeten de fossielen opnieuw verpakt worden, want ze zitten in te
oude doosjes. Na een aantal maanden heb ik een idee hoe snel het gaat ten opzichte van hoe
snel het zou moeten gaan. Een derde student, terugkerend van vorig semester, is
verdergegaan met klussen waar ze afgelopen semester mee is aangevangen. Voor het
eerstgenoemde project ga ik een metalen kast voor speciale fossielen aanschaffen en een hoop
nieuwe doosjes/plastic zakjes om de andere fossielen in de stoppen. De prijzen zijn in het
afgelopen jaar echter enorm gestegen, zelfs zoveel dat ik op zoek moet naar goedkopere
alternatieven. Niet leuk!

Als ik niet studenten aan het begeleiden ben of de fossielen controleer voordat ze
gefotografeerd worden, geef ik af en toe een collectierondleiding. Afgelopen week waren dat er
twee voor een klas in plantenbiologie. Voor komende maand staan er ook weer een aantal
gepland, specifiek voor paleontologie.

Afgelopen zaterdag ben ik voor het eerst sinds begin augustus op veldwerk geweest, nu het
droger en ietsje koeler is (dat is, 25 graden in plaats van 30-35). Een paar mooie krabben
kwamen tevoorschijn, die onderdeel worden van een toekomstig wetenschappelijk artikel.

Springhill Lake om ca. 06:45 net na zonsopkomst afgelopen zaterdag. Enige mist net boven
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het meer. Snel een kiekje nemen alvorens ruim twee uur te rijden naar het veldwerkgebied.

Over artikelen gesproken, in de afgelopen week zijn er twee wetenschappelijke verhalen
verschenen waar ik aan mee heb mogen doen als co-auteur. Eentje over de hoeveelheid
parasieten in de oceaan over de afgelopen 500 miljoen jaar
en de ander over
garnalen die in een schelp in Australië
leefden in de Krijt-periode. Met name het eerste artikel heeft jaren gekost om alle data te
verzamelen. Volgend jaar of later dit jaar verschijnen nog meer artikelen over parasieten uit het
verleden.

Daarnaast werk ik samen met een collega aan een kleine expositie over fossiele inktvissen uit
Alabama. Een paar individuen die hier onderdeel van zijn, kun je hier vinden. Hopelijk is de
expositie later dit jaar te zien.

Tot over twee weken,

Adiël
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