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Hallo iedereen,

Daar ben ik weer vanuit Tuscaloosa, Alabama, net zoals de rest van jaar. We wonen nu
precies een jaar in Alabama sinds 20 november en ik ben nog nooit zoveel thuis geweest denk
ik. Qua werk heb ik een beursvoorstel met een collega afgerond om de fossielcollectie beter op
orde te brengen en te fotograferen. Pas volgend jaar augustus horen we of het goedgekeurd is.
Verder heb ik een aantal reviews afgerond en ben ik bezig met het afmaken van een aantal
wetenschappelijke artikelen. Die gaan dit jaar nog verzonden worden naar vakbladen. Ik ben
benieuwd wat de reviewers er van vinden en of het in vakbladen komt waarin het graag
gepubliceerd zou willen hebben. Er is namelijk veel competitie voor hoog aangeschreven
bladen, maar een stuk minder voor specialistische bladen. Hoe hoger aangeschreven het blad
is, hoe meer potentiële lezers. Het is waarschijnlijk dat deze minimaal twee artikelen in 2021
gepubliceerd gaan worden.

Met het vallen van de bladeren zijn sommige vogels een stuk beter te zien. Hier een downy
woodpecker (een kleine soort specht).

Het schilderen van de woonkamer is nog steeds niet af. Het grote merendeel is nu wel
gedaan. De plinten en de deuren resten nu nog, dus waarschijnlijk komt het dit kalenderjaar af.
Het ziet er mooi uit tot dusver al zeg ik het zelf. Dat is maar goed ook, want we zijn niet van plan
om de woonkamer over een aantal jaar weer helemaal te doen, ook gezien de enorme
hoeveelheid tijd dat het kost!

Thanksgiving is deze week overigens, maar ik heb slechts twee dagen vrij op donderdag en
vrijdag. De meeste universiteiten geven ook woensdag vrijaf om naar familie te reizen. Dat zal
een stuk minder gebeuren dit jaar en datzelfde geld voor kerst en de jaarwisseling.
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Voor het komend semester is het afwachten hier. Ik ga lesgeven, maar in hoeverre het online
zal zijn is onbekend. De universiteit wil graag dat alles weer zo goed als normaal verloopt, maar
veel staf- en faculteitsleden zijn daar fel op tegen want het gezondheidsaspect wordt volgens
hen nauwelijks meegewogen. Hopelijk komt de universiteit niet weer negatief in het nieuws
zoals begin van dit semester.

Tot over twee weken,

Adiël
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