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Hallo iedereen,
Hoe is het? Sinds dinsdag ben ik terug van een nieuw reisje. De bestemming was ditmaal
Wuhan in China. We hadden gelukkig rechtstreekse vluchten vanuit San Francisco, maar het
was nog behoorlijk lang met 12-13 uur vliegtijd. Eerder die week had ik visums opgehaald in
San Francisco. In maart was ik hier al geweest voor een forum, maar nu is Cristina ook mee
geweest. Donderdag vliegen en vrijdag in de vroege avond zijn we aangekomen, want we
gingen 15 uur vooruit in de tijd. De dag erop, zondag, hebben we het rustig aan gedaan en de
stad een beetje verkend. Zo zijn we bij het natuurhistorische Yifu museum, de Yellow Crane
Tower en een deel van het East Lake park geweest. Ter afsluiting van de dag was er een
voorstelling te zien in het theater met veel acrobatiek en water. Een poncho was heel erg nodig
als je op de eerste rij zit! Een leuke en warme dag om even bij te komen. De dagen erna
hebben we vooral met mensen gepraat, met name onder het genot van goed eten.

Uitzicht vanaf de Yellow Crane Tower in Wuhan, China.
Op de dag dat we aan zijn gekomen in China en mijn computer voor het eerst aanzette, was
er een heuglijk e-mailtje. Mijn tweede kleine neefje van mijn kant, Tycho Klompmaker, was
geboren eerder die dag! Hoera! Anderhalve week eerder dan was uitgerekend, maar hij was al
een flinke kerel. Helaas kon ik er dit jaar niet bij zijn in Nederland zoals vorig jaar met Iven,
maar ik kom over een paar weken al naar Nederland om het in te halen. In ieder geval hebben
we al veel foto’s gezien.

Sinds dat we er weer zijn ben ik enkele manuscripten aan het reviseren. Eentje over
kreeftachtigen die leefden rondom methaanbronnen in de oceaan samen met Amerikaanse en
Japanse collega’s en eentje over hurkkreeften uit de Jura samen met Cristina. Daarnaast zijn er
een tweetal verhaaltjes gepubliceerd met paginanummers nu: over een tweetal fossiele
nieuwe kreeftachtigen uit Noord-Spanje
en eentje over
spieren en spieraanhechtigen in fossiele kreeftachtigen
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. Beide artikelen zijn gratis te downloaden in de komende 45 dagen!

De volgende blog komt niet uit Californië, maar waarschijnlijk uit Nederland. Ik vlieg namelijk
daar naar toe om vervolgens naar een conferentie in Slovenië te gaan later in juni. Tot dan,

Adiël
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