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Hallo,

Om maar met de deur in huis te vallen: we wonen inmiddels in het huis dat we half mei
gekocht hebben in Tuscaloosa, Alabama. Na veel kleine dozen in de auto hier naar toe te
hebben gebracht in de afgelopen weken, was het zaterdag de beurt aan het grotere meubilair.
We hebben een grote U-Haul vrachtwagen met een laadruimte van ca. 6,5 meter lang gehuurd
voor die dag. Deze mochten we zelf rijden overigens. Vrijdagavond hebben we al een mooi rijtje
aan meubiliar afgestoft, afgeruimd en klaargezet voor de dag erna. Vroeg op zaterdag zijn we
begonnen en halverwege de dag hadden we al het grote spul erin, inclusief wasmachine en
droger, die we eind vorig jaar over hadden gekocht van de huisbazin en -baas van het huurhuis.
Na een ritje van een aantal kilometers naar het koophuis hebben we de vrachtwagen uitgeladen
gedurende de rest van de dag. Met 33 graden zon en een behoorlijke luchtvochtigheid droop
het zweet me regelmatig in de ogen en Cristina had het ook warm. Ondanks enkele rustpauzes,
ging alles toch redelijk vlotjes en rond half zeven in de avond stond alles in het koophuis. Het
grootste deel op de bovenverdieping, waar de meeste woonruimte te vinden is. Ondanks het
vastknopen zijn een aantal meubelstukken toch beschadigd door het licht wiebelen van de
vrachtwagen bij het wegrijden ervan vanaf het huurhuis. Mijn schuld vrees ik, maar de schade
valt mee gelukkig. De vrachtwagen hebben we na uitladen meteen weer teruggebracht. We
waren nog niet helemaal klaar, want onze bedden moesten nog opgezet worden. Dat klusje
was zo geklaard! Na een lange dag vol spierballenwerk was een wijntje op zijn plaats. De
volgende dag viel de stijfheid en spierpijn behoorlijk mee voor ondergetekende gelukkig. Het
internet werkt hier middels na reparatie/aanleggen van een kabel door de monteur op zondag.

Vrachtwagen laden.

De afgelopen weken hebben we sowieso niet stilgezeten. Het warme weer in combinatie met
af en toe regen zorgt voor flinke groei van onkruid in het gazon en in en rondom bomen en
struiken op ons perceel. Vooral klimplanten zijn een ware plaag (in mijn ogen). Flink knippen en
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trekken dus! Ook binnenshuis zijn we druk geweest. Twee muren zijn diverse keren
geschilderd, en de woonkamer zal ook een flinke kleurverandering ondergaan in de komende
periode.

Waar in de avonduren en weekenden veel tijd is gaan zitten in het lichamelijk actief zijn in en
om het nieuwe huis, daar zit ik stil voor het werk. Dat is, achter mijn bureau vooral de vingers
het werk laten doen en af en toe nog nadenken ook. Met collega’s van de universiteit hier
hebben we een beursvoorstel om de collectie te verbeteren de elektronische deur uitgewerkt.
Verder ben ik met een aantal collega’s aan het praten over een ander beursvoorstel, maar daar
kan ik nog verder weinig over zeggen. Wel leuk om te vermelden is dat een wetenschappelijk
artikel over krabben uit de Jura en de Krijt perioden geaccepteerd is voor publikatie na een
aantal jaren werk. Dit lange artikel komt denk ik later dit jaar nog uit. Er staan behoorlijk wat
nieuwtjes in, dus hou de blog in de gaten de komende maanden.

Tot over twee weken,

Adiël
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