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Hallo iedereen,
De afgelopen weken waren een stuk rustiger dan de afgelopen maanden zonder al het reizen.
Schrijven is de leus dus, want ik kom tijd te kort om alles op te schrijven wat ik zou willen. Ten
eerste is daar een onderzoek dat ik hier in Berkeley ben begonnen begin 2016. Dat gaat over
de competitie voor voedsel tussen soorten in de oceaan vandaag de dag en in het verre
verleden. Bijzonder weinig van bekend, zeker als het gaat om het becijferen daarvan. Na veel
programmeerwerk en analyseren van databases is het nu tijd om de resultaten op te schrijven
en uiteindelijk te publiceren na review. Ten tweede zijn er nog diverse andere projecten die later
aan bod komen of in mijn spaarzame vrije tijd.

Huizen aan de noorkant van de Albany Hill, waar wij ook bij wonen. Na een wandelingetje op
de heuvel kom je nog eens wat tegen.
Voorlopig heb ik niets gehoord van de sollicitaties eerder dit semester behalve dan dat er
eentje brieven van mijn referenties wilde hebben. Dat kan vele oorzaken hebben dus ik wacht
rustig af. In april kan ik er zeker meer over zeggen. Mathematisch gezien is de kans dat ik een
aanbod krijg kleiner dan 100% bij gelijke kansen ondanks dat er maar liefst vier
sollicitatiegesprekken waren in de afgelopen maanden, wat veel is in mijn vakgebied. Gelukkig
mag ik hier nog als postdoc blijven werken tot eind juli 2018 dus een ramp is het niet. Het leven
als een postdoc is heel druk, zeker dit semester, maar ook erg leuk. Je hebt relatief veel
vrijheid.
Cristina heeft vorige week gesolliciteerd voor een baan bij het paleontologische museum bij
de Universiteit van Californië Berkeley. Die baan is het managen van het prepareren en
catalogiseren van fossielen gevonden bij de afgraving van een plaatselijke dam. Ze heeft daar
met name in Florida ervaring mee opgedaan, dus wie weet mag ze op gesprek komen voor
deze tweejarige baan.
Komende zomer komen we beiden naar Nederland. Ik zal zelf op de 7e mei al aankomen en
pas op de 29e juni weer vertrekken. Dat komt deels omdat ik voldoende tijd over wil houden om
onderzoek in Europa te doen mocht ik een geldbeurs scoren. Dat hoor ik pas begin mei, maar
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wil niet zo lang wachten met het boeken van vliegtickets, die anders honderden euro's duurder
zullen zijn. Cristina komt ook mee dit jaar maar wel wat korter. We zullen dus beiden bij de
trouwerij van mijn breur Bernie met Karin K. zijn op 16 juni.
Tot over twee weken,
Adiël
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