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Hallo allen,

Nadat de laatste bussen verf zijn gearriveerd zijn we dan eindelijk begonnen met schilderen
van de woonkamer. Het worden drie kleuren: wit en twee tinten groen. Waar de woonkamer nu
helemaal geel is, ziet het er aan het eind van deze maand enorm anders uit. We zijn een eind
op weg, maar het gaat langzaam met al het afplakken en schoonmaken erbij. Het stuk boven de
trap van maximaal 5 meter hoog kunnen we nu wèl bij, nu we betonblokken stapelen zodat de
ladder haaks én veilig op de trap kan staan. Hopelijk zijn we over een paar weken klaar met de
woonkamer, want er wachten nog meer, voornamelijk kortere klusjes.

Wit (bovenste plint) en één tint groen zitten er al op.

Reizen naar Nederland naar familie/vrienden en voor onderzoek zit er uiteraard niet in deze
zomer. De laatste keer sinds 2009 dat dit niet gelukt is 2012 geweest toen ondergetekende zijn
proefschrift moest afronden én samen met Cristina verhuisde van Ohio naar Florida met ook
hulp van mijn ouders. Nou heeft 2019 dit niet kunnen reizen deze zomer wel enigszins
goedgemaakt, want ben toen maar liefst vijfmaal, voornamelijk kort, in Nederlands geweest
tussen het verdere reizen door. We gaan er maar vanuit dat er een vaccin komt begin volgend
jaar zodat 2021 anders zal zijn.

Het semester staat op het punt van beginnen hier aan de University of Alabama. Cristina
geeft twee vakken les, deels op de campus. Met ca. 5% van de studenten besmet met het virus
is iedereen een beetje nerveus hoe lang studenten op de campus zullen zijn dit semester en
wanneer alles online zal zijn. Financieel gezien lijkt de universiteit het wel te gaan redden
zonder ontslagen, tenzij het mis gaat in de komende maanden met het virus.
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Doordeweeks blijf ik bezig met onderzoek doen en met (geld)beursvoorstellen. Kan tot het
einde van het jaar zeker veel doen thuis en ook daarna mocht dat nodig zijn. Veel studies zitten
in de afrondingsfase en heb veel progressie mee geboekt in de afgelopen maanden. Qua
collectiebeheer kan ik steeds minder doen thuis; niet gek omdat de collectie in het gebouw van
mijn kantoor te vinden is en het database werk gedaan is.

Tot de volgende week over ca. twee weken,

Adiël
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