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Hallo allemaal,

Welkom voor deze nieuwe blog vanuit een zonnig California, want het heeft hier al een maand
of twee niet geregend. Zo af en toe zit ik buiten, maar voor je het weet ben je weer eens
verbrandt met de wind hier aan de kust. Het is leuk wonen hier, ook al is de huur ongeveer drie
maal zo veel als in Florida en nog iets meer dan in Ohio. Vorig jaar zijn we verhuisd van één
appartement naar een andere binnen hetzelfde gebouw omdat de huisbazin ineens besloot het
te verkopen om veel geld te verdienen. Dat appartment is voor een recordbedrag van bijna een
half miljoen verkocht voor ongeveer 70 m 2 in de opgeblazen woningmarkt hier en voor een veel
hogere huur weer aangeboden! Gelukkig lukte het om een ander appartment te vinden met een
huisbaas die niet aan verkopen zou denken, ook al was de huur 7,5% hoger. Nu kregen we
vorige week het bericht dat de beste man toch aan verkopen is gaan denken onder druk van
zijn kinderen. We zijn dus op zoek gegaan en hadden bijna een nieuw plekje verder weg
gevonden voor een relatief goede prijs, maar andere mensen waren net een aantal uren sneller
met hun papierwerk. Even later hoorden we dat we toch nog langer kunnen blijven in ons
huidige appartement, maar wel op maandbasis in plaats van een contract voor een jaar. Het lijkt
er dus op dat we nog even hier blijven (gelukkig) want verhuizen kost heel veel tijd en ook geld,
zeker als we elders zouden gaan wonen.

Cristina had een puzzel van 550 stukjes gescoord op de krabben- en kreeftenconferentie in
DC. Die was heel snel af vorig weekend, vooral door haar overigens.

Na de conferentie in Washington DC ben ik weer gewoon aan het werk geweest, overigens
op deeltijdbasis op papier vanaf begin van deze maand om een nieuw contract te kunnen
rekken tot ergens volgend jaar. Ik werk deels vanuit huis om de knie te ontzien en om reistijd te
besparen (bijna 1,5 uur per dag). Het gaat overigens beter met de knie de afgelopen weken heb
ik het idee. Nu mijn baas weer terug is van veldwerk en ook een studente door gaat met haar
onderzoek tot begin juli, ben ik een aantal dagen per week op het kantoor om zo ook een beetje
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in beweging te blijven. Zo werken we bijvoorbeeld verder aan een beursvoorstel en een
manuscript Panamese mollusken samen met een andere studente. Daarnaast heb ik nog
allerlei projecten lopen die ik deze zomer graag wil afronden. Daar heb ik ook alle tijd voor want
er staat alleen een conferentie ik Parijs gepland begin juli voordat ik Nederland aan doe. Als het
sollicitatieseizoen weer eenmaal begint, dan staat het uiteraard goed als er veel verzonden is
naar wetenschappelijke tijdschriften. Natuurlijk zit er nog veel meer in de pijplijn, maar
manuscripten die alleen in voorbereiding zijn betekenen niet zoveel op papier, want het kan
soms nog jaren af zijn alvorens ze af zijn. Tot over twee weken met meer nieuws!

Doei,

Adiël
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