Adiël Klompmaker.com - Rijbewijs

Sunday, August 27 2017 22:03 - Last Updated Monday, September 11 2017 04:30

Hallo allen!

Anderhalve week geleden heb ik mijn Californisch rijbewijs gehaald! Daartoe ben ik met de
fiets naar een kantoor gegaan drie km hier vandaan en heb een theorie-examen afgelegd (zoals
iedereen die al een rijbewijs van een andere staat heeft of een eerste rijbewijs wil scoren). Na
flink studeren ben ik ruim geslaagd daarvoor (je mocht 6/36 fout hebben en had er twee niet
goed). Een oogtest moest ook gedaan worden, maar dat was geen probleem met een brilletje
op. Even later heb ik een papieren bewijs meegekregen, maar eind afgelopen week kwam het
echte plastic kaartje binnen. Hij ziet er mooi uit, mooier dan die van Ohio en Florida vind ik. Na
rijbewijzen Ohio en Florida, is dit al het vijfde of zesde rijbewijs in de VS in de afgelopen negen
jaar. Dat komt omdat de verloopdatum van het rijbewijs in met name Florida steeds gekoppeld
was aan het einde van een werkvisum. Dat is gelukkig nu niet meer het geval want ik heb nu
een permanente verblijfsvergunning. Ook al moet die na twee jaar weer verlengd worden, toch
is mijn nieuwe rijbewijs gewoon vijf jaar geldig tot mijn verjaardag in 2022. Ik ben er blij mee!

Afgelopen week op maandag zou het zonnig weer worden tijdens de zonsverduistering
volgens de voorspellingen, ook al is het nogal mistig en bewolkt geweest in de afgelopen
weken. Helaas bleken de weersvoorspellers er flink naast te zitten want het was gewoon
bewolkt. Het werd wel ietsje schemerig (75% van de zon was geblokeeerd door de maan in ons
gebied) rond 10:15, maar verder was er niets van te merken. Zo zijn ontelbare duizenden
speciale brilletjes voor niets gekocht in vele delen van Californië en elders in de VS. Toen
hebben we maar naar een scherm gekeken in de bibliotheek waar een complete
zonsverduistering in de staat Oregon te zien was.

Zonsverduistering op het scherm.

Afgelopen week is het semester weer begonnen. Iedereen is er weer behalve een nieuwe
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postdoc Peter Smits die aankomende week gaat beginnen. Ook de Nederlandse faculteitsleden
Ivo en Cindy zijn er weer. Volgende week beginnen alle wekelijkse praatjes. Na inlezen in de
afgelopen weken, ben ik begonnen met een training om meer te leren over
collectiemanagement en -werkzaamheden in het University California Museum of Paleontology,
drie verdiepingen lager dan mijn kantoor. Daartoe doorloop ik veel aspecten van dit vakgebied.
Afgelopen week heb ik een doos met fossielen gecheckt en labels geprint voordat ze in de
collectie komen te liggen. Voor mijn eigen onderzoek ben ik diverse fossiele krabben, geleend
uit Wenen, aan het preparen in een lab in het museum waar Cristina ook werkt. Het is best
ontspannend werk voor een uur of twee zo nu en dan. Verder waren twee Poolse collega’s in
diverse delen van California in de afgelopen weken voor veldwerk. Gisteren waren ze in ons
gebied en heb daarom met ze gedineerd. Voor een boek waar één van die collega’s de
redacteur is, schrijf ik een hoofdstukje over kreeftachtigen dus daar hebben we het gelijk over
gehad. Later meer daarover.

Tot over twee weken vanuit zonnig Californië.

Adiël
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