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Ha allen,

Zondag twee weken geleden ben ik naar San Francisco geweest in de late middag en avond.
Dat was helemaal niet gepland tot die dag ervoor toen ik weer eens op FaceBook keek. Een
oude schoolvriend van de basisschool, de enige die ook in het buitenland woont en ook nog
eens in Californië op dit moment maar dan in Los Angeles, was in San Francisco voor een korte
vakantie met zijn Amerikaanse vrouw en kind. Ik had Tim vorig jaar zomer voor het eerst in
ongeveer 15 jaar gezien in Oldebroek. Dat was bijzonder, maar dit keer natuurlijk ook. Dachten
we elkaar een lange tijd niet weer te gaan zien, maar zo zie je maar weer dat je het nooit weet.
We hebben door de stad gelopen en bij de zeer populaire lokale Chinees gegeten en daarna
eten meegenomen voor Tim's Amerikaanse vrouw Cynthia en 4-jarige zoon Elessar die waren
achtergebleven in de hotelkamer. Na een tijdje kennismaken met hen was het tijd om te gaan.
Zij gingen verder met vakantie vieren en ik weer aan het werk op maandag. Spring break (voor
de studenten dan) is voorbij.

Samen met Tim op een heuvel in San Francisco. Op de achtergrond een deel van de Transa
merica Pyramid
, het hoogste gebouw in deze metropool.

Veel onderzoek heb ik kunnen uitvoeren in de afgelopen weken. Ten eerste ben ik flink aan
het schrijven geweest over een tweetal onderzoeken. Eén heeft te maken met competitie
tussen organismen op de vroegere en huidige zeebodem, terwijl een ander gaat over sporen
van rovers in het verre verleden. Die laatste wordt een groot verhaal in samenwerking met
collega’s uit Noord-Amerika en Azië. Dit duurt nog wel even voordat het af is. Ten tweede kreeg
ik vorige week de reviews terug van een kort maar krachtig verhaal over de grootte van
boorgaten in schelpen door de tijd heen. De reviewers waren behoorlijk positief waardoor we
het verhaal mogen reviseren voor een hoog aangeschreven blad! Dit kan echt een positieve
klapper worden. Flink bezig met de revisie, ook dit weekend, want dit verhaal heeft prioriteit
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boven bijna alles. We kunnen het waarschijnlijk deze maand nog opsturen voor verdere review.
Spannende tijden of het al dan niet geaccepteerd gaat worden.

Qua sollicitaties heb ik van San Jose State U via een email vernomen dat ik het niet ben
geworden helaas. Veel meer wil ik er niet over kwijt hier, maar ik ben er niet blij mee. Van de
rest moet ik nog horen, al duurt het wel behoorlijk lang voor eentje die al in januari heeft
plaatsgevonden. Cristina’s sollicitatiebrief voor een 2-jarige voltijdbaan in het
paleontologiemuseum van UC Berkeley, waar ik ook aan ben verbonden, is succesvol geweest.
Althans, ze heeft op gesprek mogen komen vorige week en dat ging goed volgens haar. Daar
hoort ze waarschijnlijk meer over later deze maand of in mei, al kan ze ook weer deeltijd les
gaan geven in San Jose volgend semester. Ook spannend dus.

Met de lekkage bij onze ramen is het nog steeds niet over, ook al wonen we op 11 hoog. Het
lekt bij elke flinke regenbui sinds eind vorig jaar, voor bij het omglaasde balkon. Dichtkitten heeft
niet geholpen helaas, wat betekent dat de ramen nu echt vervangen moeten worden. Maar dat
kost geld en daar wil de appartementeigenarenverenging natuurlijk niet zomaar aan, want zij
moeten dat bekostigen. Gelukkig is de eigenares van ons appartement advocate dus die zal het
vast voor elkaar krijgen. Afgelopen week is er een specialist bij ons wezen kijken om de schade
op te nemen. Wordt vervolgd.

Tot over twee weken. Doei,

Adiël
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