
DE GEEST VAN JERRY 

- Deel 2 - 

Wat eraan vooraf ging:


Dustin Lagarde is op weg van San Francisco naar Tampa. Zijn oudoom Jerry - het zwarte schaap 
van de familie - is overleden en heeft nog enkele spullen achtergelaten in het verzorgingshuis 
waar hij woonde. Dustin is benieuwd naar wat hij zal aantreffen.


Hoofdstuk 4


Dinsdag 18 juni 2019 - Tucson AZ


Het is 8:00 a.m. De temperatuur geeft 83 graden Fahrenheit aan. Dustin is, voor zijn doen, vroeg 
op. Hij wil vandaag San Antonio bereiken. Een trip van zo’n 850 mijlen. Ontbijten doet hij wel 
onderweg. Hij draait de sleutel om en verwacht dat de PRV-motor aanslaat, maar er gebeurt niets. 
Klik, klik, dat is alles. 

‘Oh…shit.’

Er passeren allerlei beelden in zijn hoofd. De lokale garagemonteur die zich in de handen wrijft bij 
de aanblik van de onbekende auto; Marty McFly die zich op het stuur timmert als de auto afslaat 
op weg terug naar de toekomst; de verloren dag die hij hier in Tucson moet doorbrengen. 

‘Het zal toch niet…’ 

Hij probeert het nog eens. Klik, klik, vroemmmm! De opluchting valt niet te beschrijven. Alsof je na 
twee uur wachten eindelijk naar het toilet kan.


Bij het verlaten van Tucson, rijdt hij het bushland van Arizona in. Lage struiken, palmbomen en 
saguaro-cactussen wisselen elkaar af in een eentonig landschap. Dankzij zijn auto-modus houdt 
Dustin het vol. In gedachten ziet hij zijn leven aan zich voorbij trekken. Een gelukkige jeugd in 
Sacramento. Toen hij tien was verhuisden ze naar San Francisco omdat zijn vader directeur kon 
worden bij de Chase Manhattan Bank. Dustin en zijn zus Angelina gingen naar Lowell High 
School. Angelina leerde er haar latere echtgenoot Dan kennen. Omdat ze zwanger werd op haar 
20e maakte ze haar opleiding aan de universiteit niet af. Met een derde kind op komst verhuisde 
ze net als haar ouders naar de suburbs van San Jose. Hijzelf was gelukkig in de mooiste stad aan 
de westkust. Nadat hij eenmaal Los Angeles en San Diego gezien had, wist hij het zeker: hij wilde 
nooit meer weg. 

Na Arizona volgt New Mexico. Bij Las Cruces buigt de I-10 naar het zuiden. Links van hem ligt 
White Sands Missile Range. De plek waar in de zomer van 1945 de eerste atoombom werd 
getest. Enkele weken later werden de tweede en derde op Japan gegooid. Welcome to Texas - 
drive friendly, the Texas way, staat er op het groene bord. Dustin kan zijn horloge weer een uur 
verzetten naar Central Time. Bij de Amerikaans-Mexicaanse tweelingstad El Paso - Ciudad Juárez 
tikt de weg heel even de Rio Grande aan, de natuurlijke grens tussen de twee landen. Hier ziet hij 
de tekenen van de huidige tijd: geïmproviseerde protestborden tegen de plannen van Trump om 
een Border Wall langs de grens met Mexico te bouwen. Die muur staat er al - weet hij, niet in de 
vorm die Trump verlangt maar wel als hindernis. De grens tussen de twee landen is afgesloten. 
Hekwerken, muren, tralies, prikkeldraad en diepe grachten zijn aangelegd om vluchtelingen tegen 
te houden. Wie illegaal wil oversteken, wordt opgepakt. Boven de bebouwing van de Mexicaanse 
stad, toornt een enorme rode X uit. Hij vermoedt een of ander kunstwerk. Vanaf hier doorsnijdt hij 
Texas over de volle breedte. Het saaiste stuk van de reis. Om 9.50 p.m. komt hij aan in San 
Antonio. Gebroken stopt hij bij het eerste hotel dat hij ziet.  
‘Remember the Alamo!’ zucht hij als hij de motor afzet. ‘Het is mooi geweest. Ik geef me over.’  

Dag drie brengt hem naar Houston, het episch centrum van de olie-industrie. Dustin stuurt zijn 
auto over de 1-10 dwars door de stad. Na Houston volgt Beaumont, nog zo’n in olie doordrenkte 
stad. Texaco, Gulf en Humble zijn hier ontstaan. Eindelijk laat hij Texas achter zich en rijdt de 
Mississippi-delta binnen. In Louisiana, ziet hij de eerste rednecks en de oorlogsvlag van de 



Geconfedereerde Staten. Bij Baton Rouge buigt de Interstate af naar New Orleans. De olie-
industrie die hij eerder op de dag passeerde, liet zich in 2010 hier van haar slechtste kant zien 
toen het booreiland Deepwater Horizon zonk en in de Golf van Mexico de grootste milieuramp in 
de Amerikaanse geschiedenis veroorzaakte. Dustin heeft honger en neemt de afslag Vieux Carre. 
Die brengt hem naar French Quarter. Zoveel Franse invloeden zijn er niet meer terug te vinden, 
Spaanse, Creoolse en Ierse des te meer. Met een gevulde maag loopt hij terug naar zijn auto. Een 
aantal donkere jongens hangt om de DeLorean heen. Felgekleurde gympen, baggy jeans en tank 
tops. Dustin vermoedt het ergste. Maar zodra hij lachende gezichten ziet, weet hij dat het loos 
alarm is. Ze willen de deuren zien openen en de motor horen starten. Nadat er foto’s en filmpjes 
zijn gemaakt en high fives zijn gegeven, kan hij weer verder. Terwijl hij wegrijdt, probeert hij zich 
een beeld te schetsen van de stad in 2005, toen orkaan Katrina hier aan land kwam. Hij herinnert 
zich de verschrikkelijke televisiebeelden nog. Het laatste stuk van deze dag leidt langs de Golf 
door Mississippi en Alabama naar Mobile. Hij stopt bij een Holiday Inn. 


De volgende dag rijdt hij The Sunshine State in. De zon staat recht voor hem. Rechts ligt Eglin Air 
Force Base. Dustin heeft gelezen dat hier vele militaire vliegtuigen voor het eerst worden getest. 
De brandstofmeter dwingt hem nogmaals te stoppen. Twee uur later kan hij zijn horloge weer 
verzetten. Eastern Time. Zo is hij drie uur ‘kwijtgeraakt’ op deze trip. Rond het middaguur, legt hij 
de laatste meters op Interstate 10 af. Het laatste stukje tot Jacksonville en de Atlantische Oceaan 
laat hij voor wat het is en neemt de I-75 naar het zuiden, die naar Tampa leidt. Het laatste stukje 
volgt hij de GPS op zijn telefoon. Om 5.03 p.m. parkeert hij zijn auto voor het Tampa Care Center. 
Een dertien in een dozijn gebouw uit de jaren ’70. Minderbedeelde ouderen hebben geen recht op 
een architectonisch hoogstandje. Hij stapt uit, rekt zich uit en loopt naar binnen. Een stevige 
Chinese dame achter de receptie staart naar het computerscherm. De zware geur van pancakes 
hangt in de lucht. Pas na zijn ‘Hello’, kijkt ze op. 

‘Hi.’  
Dustin doet zijn zonnebril af. ‘Ik heb contact gehad met Vicky. Er zouden een aantal dozen van 
Jerry voor mij klaar staan.’

‘Vicky is er niet,’ zegt ze met haar blik op het scherm gericht. 

‘Kunt u kijken of de dozen klaar staan?’

Zuchtend staat ze op. ‘Van wie waren die dozen?’

‘Jerry Lagarde.’

‘Nooit van gehoord.’ Ze kijkt nonchalant om zich heen. ‘Ik zie geen dozen. Kunt u morgen…’ 

‘Ik kom het hele eind uit San Francisco gereden.’

‘I see.’ Ze schuifelt achter de balie vandaan en opent een deur, die achter haar dicht valt.

Dustin kijkt op de wandklok. Kwart over vijf. Hoelang gaat dit duren? Als ze met niks terugkomt, 
gaat hij zelf zoeken - neemt hij zich voor. 

De deur gaat open. Ze komt met lege handen terug en neemt weer plaats. Met een verveelde blik 
kijkt ze hem aan. ‘Een moment geduld.’ 

De entree van het tehuis is zo ongezellig mogelijk ingericht. De tl-balken aan het plafond maken 
het geheel af. Twee oudere dames schuifelen op hun sneakers naar buiten. Ze glimlachen even 
naar de jongeman bij de balie. Dustin knikt terug. Is schuifelen een voorwaarde om hier te wonen 
of te werken? De Chinese vrouw is geobsedeerd door het scherm. Buiten start iemand een motor. 

De digitale klok achter de balie geeft 05:30 p.m. aan. Een deur aan de overzijde zwaait open en 
een roodharige jongeman duwt een aluminium serveerwagen de entreehal in. Aan zijn 
lichaamsbouw valt af te lezen dat hij weet hoe de binnenkant van een gym eruit ziet. Hij draagt 
een naambadge en lacht als hij Dustin opmerkt. Er staan drie kartonnen dozen op de trolley. 

‘U moet Kevin zijn.’ 

‘Dustin.’

‘Sorry, Dustin. Mijn naam is Steve.’ 

Dat had Dustin al gelezen. 

‘Vicky had over uw komst verteld. Wat een rit zeg! Hoelang heeft u erover gedaan?’ 

‘Bijna vier dagen,’ antwoordt Dustin.

‘Holy Moly! Gaat u direct weer terug?’

‘Dat was het plan.’

‘Of u bezoekt het strand of nog beter, Disney World in Orlando.’

‘Haha, ik kijk wel uit. Mag ik in de dozen kijken?’

‘Ga uw gang.’

 Dustin’s vingers jeuken. Hij moet zich beheersen om niet ongeduldig over te komen. Twee van de 
dozen zijn met touw dichtgeknoopt, de derde is open. Hij vouwt de flappen weg en ziet een stapel 



papieren voor zich. Een penetrante muffe lucht dringt zich aan hem op. Het weerhoudt hem er 
niet van om met zijn vingers door de papieren te gaan. Het zijn rekeningen, krantenknipsels, oude 
tijdschriften met vergeeld papier en pagina’s vol met getypte aantekeningen. Hij verlegt zijn 
aandacht naar de andere twee dozen. 

‘Deze hebben we weer dichtgeknoopt,’ legt Steve uit. ‘We moesten natuurlijk controleren of ze  
wel…’

Dustin begrijpt het. Hij trekt de knoop los en opent de tweede doos. Er zitten allemaal oude 
pockets in. Hij kijkt naar het genre. Een pin-up op de omslag, geflankeerd door de titel. Martini’s 
and Murder. De volgende is niet veel anders: Maid in Paris. Wederom een schaars geklede 
jongedame ernaast. “You wouldn’t dare search me,” the brunette said. Liddell smiled. De volgende      
titels zijn Reluctant Nympho en Too hot to hold. Jaren ’50 pulp-fictie boekjes. 

‘Wat is dit?’ Hij toont ze vluchtig aan Steve. Die reageert niet. 

Dustin opent geïrriteerd de laatste doos. Een ivoren olifant; een oude transistorradio; een lege 
koektrommel en nog meer pockets. Sommige vallen bijna uit elkaar. 

‘Wat een troep. Wat moet ik ermee?’

‘Vicky had u toch verteld dat…’

‘Dat…’

Steve aarzelt om zijn zin af te maken. Hij knippert met zijn ogen. ‘…dat het niet veel bijzonders 
was. Maar misschien vindt u er nog iets waardevols tussen.’

‘Het lijkt me sterk.’ Dustin ademt een paar diep in en uit. ‘Ik neem het wel mee.’

‘Zal ik ze naar uw auto duwen?’ vraagt Steve enigszins gerustgesteld. Hij was bang dat hij de 
dozen weer terug moest nemen. 

‘Graag. Mijn auto staat hiervoor geparkeerd.’ Hij wijst naar buiten. 

‘Wow! zegt de roodharige medewerker hardop als hij Dustin’s auto ziet. ‘Een Lotus Esprit, dat is 
pas cool!’ Steve duwt de trolley enthousiast naar de uitgang. Dustin kijkt even om. Achter hen 
gaat een deur open en een jonge vrouw met paardenstaart loopt richting receptie. Blijkbaar zoekt 
ze iemand. Op haar jurk prijkt een naambadge. Hij kan de naam niet lezen. Dustin loopt langs de 
balie en tikt nog een keer op. 

‘Goodbye Sunshine,’ glimlacht hij naar de Chinese dame. 

Ze kijkt even op. Er kan geen lachje vanaf.


Hoofdstuk 5


Donderdag 20 juni 2019 - Tampa FL


Heel even overwoog hij nog het advies van Steve op te volgen en naar de kust te rijden, maar de 
gedachte aan doelloos op het strand liggen, deed hem afschrikken. Terwijl hij de skyline van 
Tampa achter zich laat, denkt hij terug aan die opgewekte jongeman. Toen die de achterkant 
bewonderde, zag hij de tekst DE LOREAN op de bumper staan. Dat zei hem niks. Nadat Dustin de 
dozen voor de passagiersstoel had geplaatst, had hij Steve heel even laten plaatsnemen achter 
het stuur. Blij als een kind, voelde hij aan het stuur, maakte enkele selfies en stapte weer uit. 

‘Bravo,’ zei Dustin ‘je hebt niet naar de flux capacitor gevraagd.’

Steve keek hem verwonderd aan. ‘Wat is dat?’

‘Nooit de film gezien?’

‘Welke film?’

‘Je maakt een geintje.’

‘Nee, hoezo?’

‘Back to the Future.’

‘Nee, wel van gehoord. Nooit gezien. Heb ik iets gemist?’ Voordat Dustin kan reageren, voegt hij 
eraan toe: ‘Ik ben een groot Star Wars fan, dat wel.’

‘Haha, kijk ze alledrie maar eens, young Skywalker.’ Dustin slaat hem op de schouder en stapt in. 
‘Dan snap je wat ik bedoel.’ 

‘Wacht,’ zegt Steve. ‘Nog een foto met jou erop.’ Hij houdt zijn telefoon stabiel en drukt onder op 
het scherm. Dustin in zijn auto met de vleugeldeur open. Tevreden laat hij het resultaat aan hem 
zien. ‘Zal ik hem naar je whatsappen?’ 

‘Ja…eh…doe maar. Mijn nummer is …’

‘Haha, hoeft niet. Dat heb ik al. Goede reis!’ Hij zwaait hartelijk en draait zich om. 




De terugweg is een herhaling van zetten. Hij overnacht bij Tallahasee. De dag erop verlaat de hij 
de Eastern Time Zone en daarna Florida. De volgende dag rijdt hij naar Houston. Op dag zes van 
zijn trip legt hij het traject Houston - El Paso af. Op de voorlaatste dag wil hij tot aan San 
Bernardino komen. Bij Phoenix gaat het mis. Een week lang had hij heerlijk weer, van licht bewolkt 
tot verzengend heet maar voor de hoofdstad van Arizona belandt hij in zwaar noodweer. De lucht 
kleurt van lichtgrijs naar zo donker, dat het wel nacht lijkt. De regen die eerst gedoseerd omlaag 
kwam is nu overgegaan in een wolkbreuk. Het vormt een langgerekte drumsolo voor zijn gehoor. 
De ruitenwissers van zijn auto maken overuren. De neonreclames langs de Interstate vervormen 
tot gekleurde vlekken. De binnenzijde van zijn ramen beslaan. De trucks en auto’s voor hem 
veroorzaken een douchegordijn aan opspattend water, hij kan de verkeersborden boven hem niet 
aflezen. Vermoeid vervolgt hij zijn weg, maar langzaam bekruipt hem een ongemakkelijk gevoel. 

Vijf minuten later ontdekt hij dat hij op I-17 rijdt. Hij moet nu zijn aandacht verdelen tussen de GPS 
op zijn telefoon en de waterwereld voor hem. Omdat hij afgeleid is door het kleine scherm, mist hij 
de borden met afslag I-10 boven hem. Dustin raakt geïrriteerd en besluit de eerstvolgende afslag 
te nemen. 

‘Zo snel mogelijk dit fucking noodweer uit!’ 

De afslag naar Route 60 brengt hem uit Phoenix maar zijn richting is noord-west en niet pal west, 
richting Los Angeles. Maakt niet uit - denkt hij, bij Wickenburg buigt de 60 af richting de I-10. Een 
half uur later, is hij het noodweer uitgereden. De lucht klaart op. De ruitenwissers kunnen eindelijk 
uitrusten. Hij nadert een rotonde en ontdekt tot zijn schrik dat Route 60 is afgesloten. Een zwart-
witte politieauto en motoragenten bij hun Harleys dirigeren het verkeer weg van de afslag. Dustin 
rijdt stapvoets naar een motoragent toe en opent het rechter portierraam. De motoragent buigt 
zich naar hem toe. Bij een DeLorean is het gedeelte dat werkelijk opent, niet groter dan het 
formaat van een iPad.

‘Ik moet naar Interstate 10 toe. Hoe kom ik daar?’

De agent met zonnebril kijkt kauwend naar binnen. ‘Neem de 93 en dan de 71. U komt vanzelf 
weer op Route 60, die aansluit op Interstate 10.’ 

‘Dank u. Wat is er verderop gebeurd?’

‘Een auto-ongeluk. Rijdt u alstublieft door.’ 

Terwijl Dustin weer de rotonde opschiet, neuriet hij: ‘… when I came upon a wreck on the 
highway.’  
Het kruispunt waar de agent op wees, is niet te missen onder normale omstandigheden. Maar het 
zit hem niet mee. Geconcentreerd op de Road Atlas naast hem en de GPS op zijn telefoon 
verwaarloost hij de aandacht voor zijn omgeving. Dat een slingerende truckchauffeur het groene 
verkeersbord met de aanduiding Route 71 Los Angeles half omver heeft gereden, werkt ook niet 
in zijn voordeel. Het is de reden dat hij de afslag voorbij rijdt. Deze keer duurt het twintig minuten 
voordat hij iets in de gaten heeft. Vloekend parkeert hij zijn auto langs de kant van de weg. Turend 
op het scherm van zijn iPhone ontdekt hij dat hij dichter bij Interstate 40 dan Interstate 10 is. Op 
zich niet zo’n ramp, ziet hij. I-40 brengt hem ook naar Los Angeles. Eenmaal op de I-40 zoekt hij 
een nummer op in zijn telefoon en drukt op bellen. 


Een half uur later passeert hij bij Kingman afslag 53 die Historic Route 66 aangeeft. Dat is grappig 
- denkt hij. Zo is hij toch weer in The Grapes of Wrath terechtgekomen. De familie Joad nam in de 
jaren dertig Route 66 om de Dust Bowl te ontvluchten. Woody Guthrie beschreef de ellende in zijn 
Dust Bowl ballads. Hij en Steinbeck hadden allebei de Grote Depressie meegemaakt. 

‘This land is you land, 
From California to the New York Island.’ 
De tekst van Guthrie’s ballad spreekt zoveel Amerikanen aan dat het als het tweede volkslied 
wordt beschouwd. In Kingman wijkt Dustin af van zijn geplande route. Hij volgt Route 93 die naar 
Las Vegas leidt. Cruise control was nu handig geweest. Route 93 is een kaarsrechte startbaan die 
rechts van de Colorado rivier ligt. Om een zo’n constant mogelijk snelheid aan te houden, blijft hij 
achter een glimmende fuel truck hangen. Achterop de bumper zit een sticker: Trust your 
government. Ask an Indian. Het laatste stuk klimt de 93 tot aan de Hoover Dam om daarna over te 
gaan in Interstate 515. Tevreden steekt Dustin de Hoover Dam Bypass over en rijdt Nevada 
binnen. Dat betekent Pacific Time Zone, daarmee krijgt hij weer een uur terug. Tien minuten later 
rijdt hij Sodom en Gommora binnen. The Strip - Las Vegas Boulevard - is volgestouwd met 
casino’s, stripclubs, dure hotels en ander bling-bling vermaak. In 1931 besloot de staat Nevada 
om prostitutie en gokken te legaliseren om zodoende de economische crisis een halt toe te 
roepen. Toen de maffia deze vrijplaats voor duistere praktijken ontdekte, schoten de hotels en 



casino’s als paddestoelen uit de grond. Dustin parkeert zijn auto voor The Mirage - Casino & 
Resort. Een groepje mannen gekleed in witte smokings met daaronder fel gekleurde hemden, ziet 
hem aankomen en gebruikt de DeLorean als decor voor een groepsfoto. Wanneer Dustin de deur 
opent, hangen ze met spiegelende zonnebrillen tegen hem aan. Hij ruikt de alcohol-lucht. 

‘When this baby hits 88 miles per hour, you’re gonna see some serious shit!’ roepen ze allen in 
koor richting hun kameraad die de foto neemt. Of Dustin nou wilt of niet, hij staat vereeuwigd op 
de bachelor party-foto. Hij krijgt een schouderklopje en een aantal high fives en de groep trekt 
weer verder. Dustin kijkt ze hoofdschuddend na. Hij sluit de vleugeldeur en geeft het 
schouderklopje door aan het dak van zijn auto. 

‘Good job, girl.’  
Zijn horloge geeft 9.03 p.m. aan. Hij loopt naar de overdekte ingang. Toeristen in de lobby 
bewonderen het immense aquarium achter de balie. Hun rolkoffers en weekendtassen vormen 
een hindernisbaan tot aan de front desk. Een knappe jongedame ziet hem naderen. 

‘Hello, welcome at the Mirage. How may I help you?’ 
‘Hallo, ik heb een afspraak met Clive Bauer.’

De jongedame pakt een interne telefoon op en drukt drie toetsen in. Vijf minuten later ziet Dustin 
zijn oude studievriend van SFCM naderen. Hij houdt zijn armen wijd ter begroeting. 

‘Dustin, oude notenlezer, hoe is het met je?’ 

Na een hug, loodst Clive hem de drukte uit. 

‘Goed idee om even langs te komen. Was je in de buurt? Hopelijk niks ernstigs? Kom, ik neem je 
mee naar The Still, onze man cave in dit gekkenhuis.’ 

Geen spat veranderd - denkt Dustin. Clive had nooit iets met instrumenten, zijn babbel is zijn 
sterkste wapen. Hoewel een redelijke zanger, koos hij niet voor de muziekbranche. Als food & 
beverage manager van The Mirage verdient hij een bovengemiddeld inkomen. Dat komt door de 
fooien. Plus alle maaltijden en drankjes gratis - vertelt hij elke keer. Het is hem aan te zien. Met 
Clive’s arm om zijn schouder wordt Dustin tegen zijn volslanke postuur aan gedrukt. The Still is 
een sportcafe ultra-de-luxe: een complete Airstream trailer is als food truck naar binnen gereden, 
een Wurlitzer jukebox, lounge-banken, een bar net zo lang als een bowlingbaan en meer dan twee 
dozijn flatscreens. Niks is sober in Vegas. Ze nemen plaats aan de bar. Clive wenkt een barman. 
Hij een gin-tonic, Dustin een O’Douls - alcohol vrij bier. 

‘Heel weinig gin, dat is alleen voor de smaak,’ grijnst Clive naar hem. ‘Iets te eten?’ 

‘Nou…staat die panini nog op de kaart?’ 

‘Heeee!’ Clive maakt een gebaar van verongelijkte overtuiging. Zijn overhemd spant zich. 

‘Hoe zit het met de liefde?’ vraagt hij. ‘Did you get hitched yet?’ 

Dustin schudt zijn hoofd. ‘Ik ben de juiste nog niet tegenkomen.’ 

‘Hangt er vanaf wat je onder de juiste verstaat.’

‘Iemand die…zowel van mijn Jekyll als mijn Hyde kan houden.’

‘Bravo. Daar toost ik op!’ 

Na het klinken vraagt Clive wat de reden van zijn bezoek is. Hij valt eindelijk stil. 

‘Moet die er zijn? Ik kom uit Florida en ben een beetje van de route afgeraakt. In de buurt van 
Kingman dacht ik, ik ga even bij Clive langs. Eens kijken of die panini’s nog net zo goed smaken.’

Zijn vriend schiet in de lach. ‘Je weet hè, voor mij zijn alle maaltijden en drankjes gratis.’ 

Een ober zet groot vierkant bord voor Dustin neer. ‘Uw Philly Cheese Steak Panini, mijnheer. 
Geniet van uw maaltijd.’ 

Terwijl Dustin zijn tanden in een prima sandwich zet, strooit Clive met anekdotes. De ene nog 
fraaier dan de ander. Hij sluit zijn monoloog af met: ‘Vegas. Een groot gekkenhuis.’ 


Na een voortreffelijke panini en drie flesjes O’Douls, wordt het tijd om weer op te stappen. Er 
bevindt zich echter nog een flinke hindernis tussen hem en San Francisco; de Sierra Nevada. Hij 
besluit Clive om advies te vragen voor het laatste stuk. Die pakt een joekel van telefoon uit de 
binnenzak van zijn jasje. Hij trekt er een stylus uit en opent Google Maps. 

‘Even kijken. Volgens mij heb je drie opties. Je kunt via de I-15 en I-5 naar San Francisco rijden. 
Dat betekent eerst omlaag dan weer omhoog. Dat is een behoorlijke omweg. Optie twee is Route 
95 te volgen tot aan Interstate 80, die je naar Sacramento brengt. Ook dat is een omweg. Dat 
komt omdat beiden routes om de Sierra Nevada heen rijden. Je kunt ook proberen de bergketen 
te doorkruisen. Dan steek je door Death Valley heen, volgt de 395 omhoog, buigt bij Yosemite 
linksaf en rijdt zo op Frisco af. Dat is optie drie.’

Dustin wrijft over zijn kin. 

‘Ik zou het wel weten,’ zegt Clive. Hij giet een laatste slok naar binnen. 

Dustin denkt aan de DeLorean. De auto heeft zich tot nu toe prima gehouden. Het moet kunnen. 




‘Optie drie.’

‘That’s my boy!’ bokst Clive in slow motion tegen zijn wang. ‘Werkelijk een prachtige rit - ook in 
het donker.’

Dustin weet het - hij heeft een week lang over die saaie Interstate gereden. Hij kan het bushland 
wel dromen. Door Death Valley en Yosemite Park rijden, geeft net dat beetje afwisseling dat hij 
zoekt - helemaal ’s nachts. Fortune favours the bold. Het is het avontuur dat hij wel kan gebruiken.


‘Een tip, sla wel extra water in. Death Valley heet niet voor niets zo,’ adviseert Clive hem terwijl ze 
naar zijn auto lopen. ‘Ha, kijk eens aan. Een DeLorean, dat is pas klasse! Ken je het verhaal van 
de eigenaar, John DeLorean? Die heeft …’

Terwijl Clive de volgende anekdote afsteekt, opent Dustin de deur, stapt in en start de motor. Hij 
doet alsof hij Clive niet verstaat en steekt zijn hand uit voor een bro shake. Daarna maakt hij een 
gebaar van “we bellen” en steekt met geopende deur achteruit. Er klinkt gejoel en gefluit achter 
hem. Hij zet de hendel van automaat in D, zwaait naar Clive, trekt aan de lus van de deur en laat 
de rem opkomen. Hij weet - Clive en vis blijven maar drie uur fris. Op Las Vegas Boulevard draait 

de show gewoon door. Hij ziet hoe uit de dubbeldekker ‘The Deuce’ een nieuwe lading 
gelukszoekers stapt. De Strip slaapt nooit. Wanneer Dustin de toren van het Stratosphere Casino 
passeert, voelt het alsof hij planeet waanzin verlaat. Bij het eerstvolgende tankstation stopt hij 
voor benzine en water. Zijn iPhone geeft half zeven aan. Batterij nog vijf procent, het ding is bijna 
leeg. Ik laad hem zo tijdens het rijden wel op, denkt hij. Nadat hij getankt en afgerekend heeft, 
begint hij aan het laatste stuk van de reis. Hij zet zijn baseball-cap op en schat dat hij rond zes uur 
’s ochtends op Marina Boulevard is. Met de lokale zender, KXPT Radio, als compagnon slaat hij 
op het einde van The Strip linksaf en volgt Route 95. Het is donker als hij bij Beatty de 95 verlaat 
en linksaf slaat om de 374 door Death Valley te nemen. KXPT draait Cindy Lauper’s versie van ‘I 
Drove All Night’. Vol goede moed koerst hij op de doodsvallei af. Dustin weet - dit wordt een 
mooie rit. Verderop ziet hij een achthoekig verkeersbord aan de kant van de weg. Het schijnsel 
van zijn koplampen verlicht de tekst: CAUTION EXTREME HEAT DANGER.  


