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Ha allemaal,

Mijn nieuwe matras en het onderstel staan inmiddels alweer bijna twee weken in onze
slaapkamer. Het slaapt best goed al was het even wennen in de eerste twee nachten. De
ruimte onder het bed is flink opgevuld met allerlei spullen die ofwel nog in de woonkamer ofwel
in de slaapkamer stonden. Inmiddels staat hier de verwarming redelijk vaak aan met
maximumtemperaturen van rond de 14 graden (jaja het is echt winter hier ;) ), al warmt de late
middagzon ons appartement lekker op tot 20 graden. Tenminste, als het zonnig is want het
aantal bewolkte en regenachtige dagen is flink toegenomen in de afgelopen anderhalve maand.
Zo viel er op donderdag maar liefst meer dan 40 mm regen.

Al fiets ik uren in de week van en naar het werk en gaan we in het weekend vaak naar de
sportschool en tafeltennissen, toch blijft er verder niet heel veel tijd over om aan sport te doen.
Maar.....afgelopen week hebben we op woensdagavond een bowlingballetje of 40 geworpen als
afsluiting van het semester met onze paleo-groep van Berkeley. Dat was alweer meer dan een
jaar geleden zo niet langer, met een vriend uit Nederland destijds. Deze knakker is het nog niet
helemaal verleerd, want tot mijn verbazing won ik beide potjes van 9 mensen in totaal. Het ziet
er niet uit van achteren, want mijn rechterbeen schijnt een eind de lucht in te zwaaien, maar
mikken lukt blijkbaar nog steeds gezien de spares en af en toe strikes. Cristina deed het ook
bijzonder goed tijdens het twee potje met een score van 146 als ik het me goed herinner. Als
afsluiting van het jaar waren er begin december ook een etentje van de bond van postdocs en
een bijeenkomst van het paleontologiemuseum. Biertje erbij en praten maar.

Na het bowlen. Deed nog zo mijn best om te bukken, maar de kleinste persoon ging achter
me staan (of ik ging ervoor staan).

Het sollicitatieseizoen is ten einde voor dit semester. Afgelopen week heb ik er nog weer
eentje verstuurd en ik heb een Skype-gesprekje gehad met een universiteit in Texas. Als dat
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volgens hen goed is gegaan (al ging het best goed m.i.), dan zou er binnenkort een uitnodiging
kunnen volgen voor gesprek op de campus voor begin volgend jaar. Ben benieuwd, net als veel
andere kandidaten die net zo’n gesprekje hebben gehad.

De onderzoekswerkzaamheden gaan lekker door. Eén artikel is nog steeds in de afrondende
fase en ik heb flinke progressie geboekt met een ander artikel in mijn spaarzame vrije tijd.
Hopelijk zijn ze beiden min of meer af een het einde van het jaar of anders in januari. (Goed)
onderzoek kost altijd meer tijd dan je denkt, maar de echte vraag is hoeveel meer tijd het kost.
Ter afsluiting van het semester hebben de twee bachelorstudenten die ik begeleid met een
onderzoekje voor een aantal uur in de week verteld over hun voorlopige resultaten. De intentie
is om volgend semester door te gaan met allebei of één van hen, afhankelijk hoeveel tijd zij
hebben tussen al hun klassen door.

Volgend jaar ga ik zeker stemmen voor de Nederlandse verkiezingen. Het registratiewerk is
geregeld en moeders gaat namens mij een stem uitbrengen. Als ik de huidige peilingen zo zie,
is kabinetformatie niet eenvoudig.

Op woensdag vliegen we overigens naar Kansas voor de feestdagen om de ouders van
Cristina te bezoeken. Daar zullen de zus en zwager van Cristina uit Minnesota inclusief kleine
neefjes ook zijn, terwijl de andere zus en zwager in China blijven. Volgende keer dus een blog
vanuit koud Kansas, al zit een witte kerst er waarschijnlijk niet in. Toch maar even een
sneeuwdans doen aankomende donderdag.

Goede kerstdagen iedereen!

Doei,

Adiël
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