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Hallo,

Afgelopen week was mijn laatste werkweek van 2020, met daarin de 3 e online conferentie
van het jaar alweer. Ditmaal de Palaeontological Association's Annual Meeting, waar met name
Europeanen aan meedoen omdat het in het Verenigd Koninkrijk of elders in Europa wordt
georganiseerd. Dit is één van de grootste paleontologische conferenties in de wereld. In
samenwerking met twee collega’s heb ik een vijf minuten durend verhaaltje verteld over
boorsporen van octopussen in fossielen schelpen
. Iemand heeft er zelfs een
cartoon
van gemaakt! Vanwege het tijdsverschil heb ik alleen de middag- en avondsessies kunnen zien,
maar er waren voldoende praatjes over om een beter beeld te krijgen van het nieuwste
onderzoek aldaar. Bovendien waren er een aantal sessies over ethiek in ons vakgebied, zeker
bruikbaar voor de klas die ik volgend semester ga verzorgen voor 12 studenten.

Voor een deel van het gepresenteerde onderzoek kreeg ik de reviews terug. De commentaren
waren positief over het algemeen en een revisie gaat niet veel tijd kosten. Goed nieuws!
Wellicht kan de revisie dit jaar de deur nog uit of anders begin volgend jaar. Het artikel zal
waarschijnlijk in 2021 gepubliceerd gaan worden naar verwachting.

Na maanden eraan werken in de avonduurtjes en in het weekend, zijn we nu dan toch bijna
klaar met de woonkamer schilderen. De onderste plinten zijn nu ook af. Nu de deuren nog en
een aantal kleinigheden. Voor het eerst in maanden ligt er geen plastic meer in de woonkamer
en de dozen die er al staan vanaf juni zijn weer tevoorschijn gekomen. Zou het dan toch nog af
geraken dit jaar?
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De kerstboom hebben we gevonden tussen alle dozen. Op de achtergrond een deel van de
geschilderde woonkamer.

Dit jaar zullen we met kerst thuisblijven en niet naar Kansas gaan vanwege de pandemie. Dat
betekent dat we veel tijd kunnen steken om het huis of tuin verder aan te pakken. Of toch maar
wat tijd steken in één van mijn hobbies waar ik nog voor betaald krijg ook buiten de vakanties
om? Of helemaal niets doen, maar daar ben ik niet zo goed in.

Tot over twee weken en dus volgend jaar. Bij deze een goede kerst gewenst en een beter
2021!

Adiël
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