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Hallo iedereen,

Daar ben ik dan weer, ditmaal vanuit Californië na acht vluchten (steeds eenmaal
overstappen) en vele treinreisjes in de afgelopen vier weken. Ben in de weer geweest en mede
daarom is het blog verlaat. Hieronder volgt een korte samenvatting het verhaal in
chronologische volgorde.

Ten eerste heb ik op de universiteit hier (UC Berkeley) een proefpraatje gegeven over mijn
onderzoek als voorbereiding op sollicitatiepraatjes. Na afloop heb ik nuttig commentaar
gekregen van mijn supervisor en promovendi en -da. Het bleek eigenlijk alleen nog maar te
gaan om het verbeteren van het spreken en niet zozeer de powerpointpresentatie zelf. Daar
ben ik mee aan de slag gegaan en die vrijdag ben ik er nog eens mee aan de slag gegaan.
Diezelfde week is eindelijk het artikel verzonden over de grootte van boorgaten in schelpen. Nu
wachten we af of het naar de reviewfase gaat want het blad is zeer selectief. Voorlopig heb ik
nog niets gehoord na twee weken.

Op zondag ben ik vertrokken naar Texas (College Station) via een vliegreis van San
Francisco en Houston. Een paar uur van tevoren kreeg ik het schema te zien voor de komende
2,5 dag. Die zat vol met een praatje en ontbijt, lunch en avondeten met in totaal dertig mensen
van met name de faculeit geologie. Goed gegeten trouwens bij een biefstukrestaurant, een
Indiër, Chinees, en nogmaals een biefstukrestaurant. Op maandag heb ik mijn
onderzoekspraatje gegeven. Verder waren er veel gesprekjes van een half uur met diverse
faculteitsleden. Er zijn veel mogelijkheden tot samenwerking, veel apparatuur om te gebruiken,
de sfeer binnen de faculteit was positief, en er werken relatief veel jonge professoren. Ook al
waren het lange dagen, ik was niet zo vermoeid als verwacht, mede omdat men enthausiast
was over de universiteit en de mogelijkheden. Er kwamen na mij nog drie andere kandidaten
dus ik zal pas in maart weer iets horen als mij een aanbod wordt gedaan. Na een vluchtje terug
weer twee dagen op kantoor geweest en daar kennisgemaakt met mogelijke toekomstige PhD
studenten binnen ons groepje hier. Daarnaast heb ik ook een bachelorstudente geinterviewd
voor een onderzoekje binnen ons onderzoeksgroepje en afgelopen vrijdag nog twee. Het komt
erop neer dat ik waarschijnlijk 5 bachelorstudenten onder mijn hoede krijg voor de rest van het
semester. Leuk!

Twee weken geleden op zaterdag was het weer vliegen, maar dan naar Europa. Via
Amsterdam en een nachtje in ’t Loo de volgende dag de trein genomen in de vroege ochtend
naar Erlangen in Duitsland voor praatjes op de universiteit daar. Eentje over mijn onderzoek en
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een over de koolstofkringloop. Direct na elkaar, maar dat ging ook wel goed denk ik. Daarna
een gesprekje met committee van 14 mensen en daarna met 5 studenten gevolgd door een
rondleiding en een diner bij de Indiër. Ook hier was het leuk en zijn er mogelijkheden voor
diverse samenwerkingen. Hier zijn zelfs 6 kandidaten in plaats van 4 zoals in Texas. Op 1
februari ben ik weer naar Nederland gereist waar ik een aantal dagen heb gespendeerd totdat
de vlucht weer is gegaan op 8 februari vanaf Amsterdam via Dublin naar San Francisco.
Natuurlijk heb ik familie gezien in het weekend en vrije tijd na het reguliere werk.

Eten op een zondag met ouders en broers + aanhang. Foto door pa.

Er is voorlopig nog één sollicitatiegesprek te gaan, en deze is in Californië. Die zal volgende
week plaatsvinden op de San Jose State University, wat slechts anderhalf uur ten zuiden is van
waar we wonen in Californië. Dat is nog eens makkelijk! Dat zal ongeveer anderhalve dag
duren want de faculteit in niet zo groot als die in Texas. Hier mag ik twee praatjes geven: eentje
is een klas leiden over een onderwerp naar keuze en dan is er het onderzoekspraatje. Die
laatste zal niet veel verschillen van de twee die ik al heb gegeven in de afgelopen maand.

Over spannende gesprekken gesproken: later deze maand volgt nog een gesprek, maar dan
met één of misschien meerdere personen van de immigratiedienst over een eventuele
verblijfsvergunning voor mij nav huwelijk van vorig jaar. We hebben de formulieren daarvoor
midden juli vorig jaar verstuurd. Cristina moet ook mee naar San Francisco daarvoor en krijgt
dus hoogstwaarschijnlijk ook vragen.

Tot de volgende keer over twee weken.

Doei,
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