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Hallo allemaal,

Saaie weken zitten er niet bij in het begin van dit jaar. Vorige week ben ik namelijk op dinsdag
vertrokken naar San Jose State University voor een sollicitiatiegesprek van 1,5 dag daar. Dat
was slechts ruim twee uur reizen met de metro en bus in plaats van één of twee vliegtuigen
zoals bij de vorige gesprekken. Het ging best aardig voor mijn gevoel. In totaal heb ik daar twee
praatjes gegeven: ééntje over onderzoek van de afgelopen jaren én een echte les van 75
minuten voor studenten. Daar tussendoor waren er ontbijten, lunches, en avondeten en vele
praatjes met voornamelijk faculteitsleden en met een paleontoloog die hogerop zit in deze
universiteit. Hele aardig mensen allemaal en heb zeker een goede indruk gekregen daar. De
studenten komen van veel verschillende achtergronden zoals van Aziatische, Spaanstalige en
internationale afkomst. De blanke mensen zijn zeker in de minderheid. Ergens in maart zal ik
waarschijnlijk horen of ik het al dan niet geworden ben want er zijn nog drie kandidaten
geweest. De sollicitie was nog niet helemaal over na die 2 e dag, want heb die maandag erop
nog met een ander faculteitslid gepraat via Skype voor ruim een uur, want hij kon er die weer
ervoor niet bij zijn. Deze baan is vooral lesgeven en ook enig onderzoek.

Diezelfde week van de sollicitie in San Jose ben ik wederom uitgenodigd voor een
sollicitiegesprek. De vierde al dit semester! Die zal half maart plaatsvinden in North Carolina bij
het natuurhistorisch museum in Raleigh. Veel mensen ontmoeten natuurlijk én twee praatje
geven op de 15 e maart. Zie er zeker naar uit (net als bij die andere sollicitatiegesprekken
overigens). Die baan, waarvoor waarschijnlijk vijf mensen zijn uitgenodigd, is met name
onderzoek, de collectie beheren en uitbreiden, en meehelpen in het museum.

Door de Golden Gate brug komen veel vrachtboten binnen in het baaigebied. Hier een
voorbeeldje geschoten in Richmond tijdens een fietstochtje.
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Afgelopen week ben ik voor het eerst weer vier dagen op mijn kantoor geweest sinds half
januari (maandag was het presidentsdag – een regenachtige vrije dag waarop ik thuis aan het
werk ben gebleven). Zo heb ik onderzoek weer kunnen oppakken. Maar....op vrijdag was er nog
een gesprek waarvoor ik behoorlijk wat tijd heb gespendeerd. Geen sollicitatiegesprek maar
een gesprek samen met Cristina bij de Amerikaanse immigratiedienst in San Francisco over de
aanvraag van een veblijfsvergunning voor mij. Natuurlijk hebben we ons voorbereid en diverse
extra documenten verzameld voor het geval ze nodig zouden zijn, en een deel daarvan hebben
we inderdaad gebruikt. Het gesprek duurde slechts 20 minuten en na 15 minuten liet de man al
merken dat het goedgekeurd zou worden. Dat is fantastisch nieuws wat betekent dat ik vrij kan
werken in en vrij kan reizen naar de VS zonder visum. Over twee jaar moet deze zogenaamde
groene kaart, die ergens in maart in de bus zou moeten vallen, weer verlengd worden ondanks
dat het een permanente verblijfsvergunning is. We hebben het gevierd met een etenje en we
gaan nog een keertje bowlen. Het heeft behoorlijk tijd gekost in april – juli vorig jaar en ook veel
geld met zo’n kleine 2000 dollar. Dat had nog veel duurder kunnen uitpakken als we een
advocaat in de hand hadden genomen, maar het kan dus ook zonder als je je er maar goed in
verdiept en met diverse mensen praat die het al eerder hebben gedaan.

Ondertussen zijn er twee artikelen met ondergetekende als hoofdauteur in review. Ben
benieuwd wanneer de uitslagen daarvan terug komen! Dit jaar zal er niet zoveel gepubliceerd
worden als vorig jaar, maar het zijn wel heel bruikbare artikelen voor collega’s denk ik. Dit
semester begeleid ik vijf bachelorstudenten met hun onderzoek, waarvan er drie nieuw zijn. Ze
komen voornamelijk op vrijdag waardoor het behoorlijk druk is op die dag, zeker nu ze aan hun
onderzoek beginnen. Meer het is leuk om ze te helpen om onderzoekservaring op te doen.

Tot over twee weken.

Adiël
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