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Hallo,

Daar ben ik dan weer na drie weken. Nu het weer rustiger wordt in de komende maanden qua
reizen en sollicitaties ga ik weert elke twee weken een blog tikken. Dat is vorig weekend niet
gelukt vanwege de voorbereiden op het sollicitatiegesprek in North Carolina bij het
natuurwetenschappelijk museum in de stad Raleigh.
Op dinsdagochtend ben ik om 7:15 vertrokken vanaf het vliegveld in San Francisco om via
een korte overstap in Charlotte na een vluchten van in totaal 5 uur in Raleigh te landen. Door
het hoofd van paleontologie ben ik vanaf het vliegveld afgehaald, eventjes langs het hotel
gegaan en daarna bij de Griek er net naast eten met vier mensen van het zoekcomité. Dat was
vooral om kennis te maken, al is er ook over onderzoek gesproken.

Vanuit het vliegtuig op de heenreis naar North Carolina.

De volgende dag was dé sollicitatiedag. Na een ontbijt met enkele stafleden op gesprek
gegaan bij diverse mensen. Daarnaast heb ik een rondleiding in de collectie en het hele
museum gehad voor het gedeelte in de binnenstad. Later op die ochtend heb ik een praatje
gegeven over mijn onderzoek. 45 minuten lang zoals te doen gebruikelijk voor dit soort praatjes.
Daarna een lunch met studenten, postdocs en mensen van collectiebeheer gevolgd door een
15 minuten durend praatje voor museumpubliek dat zelfs op twee ballonnen meters boven de
eigenlijke zaal stond. Dat was toch even wennen met een enorm scherm van 20 meter hoog en
geen klein scherm bij me in de buurt. Denk het wel redelijk is gegaan, al had het beter gekund.
Daarna gelijk door na gesprek met het gehele comité en een drietal individuele gesprekken van
een half uurtje. En zo was de dag in sneltreinvaart voorbij. Ben één van de vier kandidaten en
kan mogelijk iets in april horen.
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Mijn terugvlucht, na het missen van de bus naar het vliegveld toe en dus maar een taxi die 23
maal zo duur was dan de bus (grrrrr), was halverwege de middag van de volgende dag dus ik
heb mijn vrije ochtend weer in het museum gespendeerd om alles in een rustiger tempo te
kunnen bekijken. Het is zeker een mooi en ook interactief museum waar vele scholieren op af
komen. Je leert er over de natuur en beesten en planten uit het verre verleden, vooral uit North
Carolina, terwijl het tweede gebouw meer gaat over hoe onderzoek werkt. Op vrijdag ben ik
weer op kantoor geweest om mijn 5 bachelor studenten met hun onderzoek te helpen wat ze
voor een halve of hele dag in de week doen.
Is er dan nog meer spannends gebeurd in de afgelopen weken? Jazeker wel want mijn
groene kaart (verblijfsvergunning en werkvergunning ineen) is met de post aangekomen. Het is
een mooi kaartje met de vlaggen van elke staat erop en ook de hoofden van alle presidenten
behalve de huidige. Een formuliertje op het werk ingevuld zodat men daar ook weet dat een
werkvisum verleden tijd is. Daarnaast is mijn huidige contract verlengd tot halvewege volgend
jaar. Super dat ik nog een jaartje mag blijven!
Tenslotte kreeg ik de reviews terug van een artikel over experimenten mbt het vergaan van
kreeftachtigen en wat dat betekent voor de biodiversiteit van deze beestjes door de tijd heen.
Daar moest nog wel wat aan gebeuren volgens de reviewers, maar dat is ook prima. Ik heb het
binnen een week gereviseerd en weer terug gezonden naar het wetenschappelijke tijdschrift.
Nog één revisie te gaan hierna hopelijk.
Ondertussen bezig gegaan met het schrijven van het artikel over het tweede onderzoek dat ik
hier ben begonnen in Berkeley. Dat moet de komende maand flink gaan rollen voordat we een
reisje naar Europa gaan maken.
Tot over twee weken!
Doei,
Adiël
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