
DE GEEST VAN JERRY 

- Deel 3 - 

Wat er aan vooraf ging:


Dustin Lagarde is in vier dagen van San Francisco naar Tampa gereden. Zijn oudoom Jerry - het 
zwarte schaap van de familie - is overleden en heeft nog enkele spullen achtergelaten in het 
verzorgingshuis waar hij woonde. Dustin krijgt een doos met oude troep mee en pockets mee. Op 
de terugweg rijdt hij door noodweer en maakt noodgedwongen een omweg via Las Vegas. Daar 
bezoekt hij zijn oude studievriend Clive, die bij The Mirage werkt. Clive adviseert hem een stuk af 
te snijden en door Death Valley te rijden. 


Hoofdstuk 6


Zondag 23 juni 2019 - Death Valley CA


De Daylight Pass Road is een contradictoire naam voor een weg waar je ’s nachts overheen rijdt. 
Dustin kan de ironie er wel van inzien. Wat hem minder goed bevalt is de hitte. Temperaturen van 
boven de 100 graden Fahrenheit zijn hier geen uitzondering. Hij kijkt op de kleine thermometer die 
hij op het dashboard heeft geplakt. De lokale temperatuur geeft zelfs twee graden hoger aan. En 
dat om 11:00 p.m. Om een kokende motor te voorkomen, wordt daarom geadviseerd de airco uit 
te zetten. Hij laat de raampjes links en rechts zakken. Het maakt weinig uit, zijn oksels broeien, 
het shirt plakt aan zijn rug. Het voelt als Dante’s inferno. Dit is de meest verlaten weg van 
Californië, wie maakt me wat, denkt hij. Hij zet zijn auto stil, doet zijn shirt uit, zet zijn cap 
achterstevoren, opent beide vleugeldeuren en vervolgt zijn weg. Als een parende kraanvogel zoeft 
hij door het donker. Een vermoeide backpacker zou hem voor een laagvliegende UFO aan kunnen 
zien. Hij schiet in de lach bij de gedachte aan een tweede Roswell-incident. Een blanke nudist in 
een tijdmachine als het visitekaartje van de westerse beschaving. De rijwind doet zijn 
broekspijpen klapperen. Dit houdt hij wel even vol. Na Beatty zijn hem welgeteld twee auto’s 
tegemoet gekomen. Dustin zet de radio zo hard mogelijk. ZZ Top vraagt om al zijn liefde. 


Hoe lang heeft hij zo gereden? Een uur? Langer? Hij weet het niet meer. De ellende begon voorbij 
de afslag naar Scotty’s Castle; de motor begon in te houden. En hij wist meteen dat het fout zat. 

Waarschuwingslampjes die oplichten op het dashboard, het gaspedaal verloor alle weerstand. 
Voorzichtig sturend zocht Dustin de zanderige berm op. 

En nu staat hij hier langs de weg. Hij zucht, stapt uit, loopt de weg op en verbaast zich over de 
absolute stilte en de heldere sterrenhemel boven hem. De maan staat messcherp afgetekend 
tegen het heelal, maar desondanks is de hitte onder zijn sneakerzolen niet te harden. Het asfalt is 
zo heet het brandt er zowat doorheen. Hij zoekt weer het zand naast de weg op. Omdat hij 
stilstaat, lijkt het warmer dan daarnet. Zijn rug is doorweekt. Na vijf minuten kruipt hij terug in zijn 
auto en probeert de auto nog een keer te starten. Klik, klik, klik. 

‘Fuck! Stom ding, laat me nu niet zitten!’ 

Wat zeiden ze ook alweer over auto’s die in Groot-Brittannië werden gemaakt? “All the parts 
falling off this car are of the finest British craftsmanship.” Instinctief pakt hij zijn iPhone, maar 
ontdekt dat de batterij leeg is. Ook daar zit geen leven meer in. Het oplaadkabeltje steekt lonkend 
uit de aansteker, maar is nu nutteloos. 

‘Shit, ook dat nog!’

Vergeten op te laden. Slachtoffer van zijn eigen chaos. De situatie verandert van het ene op het 
andere moment van moeilijk in deplorabel. Met alleen maar Bushland om hem heen. 

‘Daar sta je met je dan met je fortune, loser! In de fucking middle of nowhere!’ 

Lopen heeft geen zin. Dan maar wachten. Hij heeft gelukkig voldoende water ingeslagen. Vroeg of 
laat, komt er iemand voorbij. Hij draait aan de radio. Zelfs die doet het niet meer. 

‘Even the battery is toast.’  
De zoete stilte van daarnet is verdwenen, het voelt nu onheilspellend. Alsof er straks een 
spaceship boven hem zal verschijnen of een leger zombies hem strompelend insluit. Zuchtend 



stapt hij weer uit. Wat nu? Hij neemt een slok lauw water en bestudeert de Road Atlas. Kaart 73 - 
hij kan zichzelf praktisch aanwijzen. Hij legt het grote wegenboek weer weg. Zijn oog valt op de 
dozen van Jerry. 

‘Waarom niet? Ik heb toch alle tijd.’

De pockets laat hij voor wat ze zijn. Hij pakt de olifant. Het beest staat op een grof geborsteld 
blok die voor een rotspartij moet doorgaan. De slagtanden zijn afgestompt. Het ivoor voelt glad 
aan maar is vergeeld en smoezelig. De radio is een General Electric uit de jaren zestig. Een zware 
uitvoering met twee draaiknoppen en chromen speaker aan de voorzijde. Er zitten geen batterijen 
in en een kabel ontbreekt. De koektrommel is een beige Wesco en heeft gebruikssporen. De lak is 
verdwenen of dof geworden en de roest komt er doorheen. Wanneer zijn handen opnieuw in de 
doos duiken, stuiten ze op een ander metalen voorwerp. Hij trekt het omhoog en ziet dat het een 
fotolijstje is. Jerry draagt een geruit overhemd en zit in een leunstoel. De achtergrond is een muur 
met gevlekt behang. Grijs sluik haar valt over een bleek gezicht, de ogen liggen diep en zijn 
omgeven door rimpels. De gezichtsuitdrukking is tevreden. Vreemd - denkt Dustin. Zijn oudoom 
heeft zijn rechterhand op zijn linkerschouder liggen. Een onnatuurlijke houding. Alsof hij daar de 
hand van iemand anders voelt. Alsof er iemand achter hem staat. Hij legt de fotolijst naast zich 
neer. Blijft over de doos met papieren. Zodra hij deze pakt, dringt de muffe lucht zich weer aan 
hem op. Stapels met facturen, verzekeringspolissen en bankafschriften. De bedragen zijn niet 
hoog, maximaal 500 dollar. Zou er ergens nog iets op een bankrekening staan - vraagt hij zich af. 
Hij pakt een pocket. Martinis and Murder. Dustin schudt zijn hoofd. Het boekje ziet er verfomfaaid 
uit. Het papier is vergeeld en brokkelt makkelijk af. De rest is niet in veel betere staat. De pockets 
dateren uit de jaren veertig en vijftig. Gespierde mannen, sensuele vrouwen, buitenaardse 
monsters en boosaardige types sieren de omslagen. Het is van dik hout zaagt men planken. 

‘Oude troep…maar ja, ik moet iets.’ 

Uit het metalen doosje pakt hij de Hohner Marine Band mondharmonica. Dezelfde als Bruce. 
Dustin zet zijn favoriete instrument aan zijn lippen en speelt het intro van ‘The River’. De natuur 
om hem heen houdt zich als publiek akelig stil. Het valt hem nu pas op dat hij zonder zaklamp 
alles kan lezen, zo helder is de nacht in Death Valley. Hij pakt de pocket op en begint te lezen.


Hoofdstuk 7


Maandag 24 juni 2019 - Death Valley CA


Het is licht geworden. De zon weerkaatst in zijn binnenspiegel. Hij heeft de hele nacht door 
gelezen. De vleugeldeuren van de DeLorean staan nog steeds open. Een auto nadert hem, 
vermindert geen vaart en rijdt door. Het stof van de rijwind dwarrelt bij hem binnen in het interieur. 
Dustin legt de pocket weg. Er liggen er zes op de stoel naast hem.Zijn blik valt opnieuw op de 
ingelijste foto van zijn oudoom. Hij bekijkt hem nogmaals. Het grijze sluikhaar, de diepliggende 
ogen in een schedel vol rimpels. Is dit hoe hij er ergens in 2070 zelf uit zal zien? Dustin sluit zijn 
ogen en voelt hoe zijn borst op en neer gaat. De wind ruist op de achtergrond. Het donker is als 
een cinemazaal. Die enkele magische seconden tussen het doven van de theaterspots en het 
verschijnen van het openingsbeeld. Het gebrom van een naderend ruimtevaartschip past geheel 
bij die sfeer. DeLorean schudt heel even. Dustin opent zijn ogen en ziet een grote verchroomde 
radiator voor zich. Aan de omtrekken van de gele carrosserie herkent hij de sleepwagen van West 
Coast Roadside Assistance.

‘Het is een wonder,’ zucht hij. 

Hij voelt hoe zijn rug aan de autostoel plakt. Met ontbloot bovenlijf hijst zich uit de auto. Twee 
mannen stappen uit de sleepwagen. De een draagt een overall die moeite heeft met zijn 
buikomvang, de ander is gewoon gekleed in jeans en t-shirt. Met zijn halflange haar en oogopslag 
doet hij denken aan Jim Morrison. 

‘Goedemorgen meneer, wat is er aan de hand?’

‘Een DeLorean, dat is er aan de hand,’ zegt de Jim-lookalike lachend.

De zwaar gebouwde man in overal steekt zijn hand uit; ‘Ik ben Jason en dit is mijn partner Randy. 
Het is zijn tweede dag. Mijn vaste partner ligt ziek op bed.’ 

‘Dustin,’ zegt Dustin terwijl hij de hand schudt. ‘Hoe hebben jullie mij gevonden?’ 

‘We zijn gebeld…’ antwoordt Jason. Hij kijkt naar de auto van Dustin ‘Die zie je niet vaak.’

Randy kijkt door de openstaande vleugeldeuren naar binnen. ‘Far out!’ 

‘Wat is er aan de hand?’ vraagt Jason nogmaals. Hij haalt een pakje kauwgom tevoorschijn en 
biedt Dustin er een aan. 

‘Ik denk dat het de accu is. Daar hebben die dingen nogal eens last van.’




‘We kunnen hem proberen hem op te starten. Randy, pak de accubooster eens!’ 

Vijf minuten later is de accu van Dustin’s auto met kabels op de booster aangesloten. Jason 
gebaart Dustin dat hij de auto kan starten. Klik, klik. Nog steeds niks. Jason krabt zich achter het 
hoofd. Randy ziet de dozen met pockets die op de passagiersstoel staan. 

‘Je hebt je niet verveeld…’ 


De DeLorean wordt achterop de sleepwagen getakeld. Dustin ziet hoe zijn youngtimer, tegen de 
oprijplank op getrokken wordt. Wanneer de DeLorean vastgezet is, wenkt Randy hem om in te 
stappen. Hij neemt plaats tussen de twee heren. 

‘Waar gaan we heen?’ 

‘Bakersfield,’ antwoordt Jason kauwend. 

‘Waarom niet naar Vegas?’

‘Dat is Nevada. Je bent nu in Californië, dus we gaan naar Bakersfield, comprendo?’ 

Jason zet de stuurhendel in D. De sleepwagen komt in beweging. Ze volgen de Daylight Pass 
Road tot dat deze uit komt bij State Route 190. 

‘Hoe wisten jullie dat ik daar stond?’ vraagt Dustin.

Randy zit te whatsappen op zijn mobiel.

‘Simpel,’ zegt Jason. ‘Ons kantoor werd gebeld.’

‘Niet door mij…’

‘Dan door iemand anders. Denk je niet?’

‘Wie dan?’

‘Geen idee. Ik krijg alleen maar opdracht om ergens naartoe te rijden.’

‘Hoe kom ik erachter wie gebeld heeft?’ 

‘Vraag het in Bakersfield aan Jessica. Zij zit momenteel bij de centrale. Leuke meid.’ Jason 
grinnikt ingetogen. 

Het ontgaat Dustin. Hij is in gedachten verzonken. 


Om 11:30 a.m. arriveren ze bij het kantoor van Road Assistance Services. Het bestaat uit een 
enorm parkeerterrein, waarop zo’n dertig auto’s al dan niet in behoorlijk gehavende staat. Randy 
stapt uit. Hij heeft alleen maar aandacht voor zijn scherm. Jason knikt richting een hoekig gebouw 
met glazen pui. ‘Daar moet je zijn. Vraag naar Jessica.’ 

Terwijl Distin richting het kantoor loopt, kijkt hij nog een keer om. Hij ziet hoe Jason Randy bij de 
les roept. Ze laten de oprijplank weer zakken. Come in, we’re open. Het bordje met de drie 
verschillende lettertypes hangt achter de glazen pui. Dustin opent de deur. Het is koel in het 
eenvoudige ingerichte kantoor. Achter de balie ziet hij een roodharige dame met een bril en head-
set op. Ze is in gesprek. Zonder geluid te maken, zegt ze: ‘Een moment’ naar hem. Enkele tellen 
later verbreekt ze de verbinding. Ze zet haar bril omhoog. 

‘Hallo, hoe kan ik je helpen?’ 

‘Goedemorgen. Ik ben net opgehaald door Jason en Randy. Helemaal goed. Ik vroeg me alleen af, 
wie gemeld heeft dat ik daar stond.’ 

‘Wie?’

‘Ja, wie er gebeld heeft.’ 

‘Geen idee. dat moet ik op zoeken…’ De bril gaat weer op haar neus. Ze tikt op de muis en scrollt 
door de laatste meldingen. ‘Even kijken…ja, hier heb ik hem. Een DeLorean met pech op de 
Daylight Pass Road, ongeveer vier mijl van Hells Gate. Deze melding kwam om half vijf 
vanochtend binnen. Mijn collega Daisy heeft hem aangenomen.’ 

‘Staat erbij wie er gebeld heeft?’ 

‘Ik weet niet of Daisy…’ Ze staart weer naar het scherm. 

Dustin voelt zijn hartslag versnellen. 

Ze doet haar bril omhoog en kijkt hem aan. ‘Hier staat: melding gedaan door ene Steve. Geen 
achternaam.’ 

Dustin kijkt haar sprakeloos aan. 


Een half uur later is de papierwinkel afgewikkeld, zet zijn zonnebril op en stapt hij in de 
gereedstaande huurauto. Hij vist de weekendtas en het manuscript uit de DeLorean en legt ze op 
de achterbank van de  Hyundai Accent. Deze keer sluit hij zijn telefoon wel aan. Hij draait de 
sleutel om, de motor is amper te horen. De airconditioning doet zijn werk. Hij kijkt op Google 
Maps. Via Interstate 5 nog vier en half uur tot San Fransisco. Dan verzet hij de automaat en rolt 
het parkeerterrein af. Zodra hij de Interstate oprijdt, bekruipt hem een vreemd gevoel. Een week 
geleden reed hij hier ook. Toen de andere kant op, maar het voelt alsof er zoveel meer tijd voorbij 



is gegaan dan zeven dagen. Hij ging op zoek naar iets van een aanwijzing over zijn oud-oom en 
hij keert terug met een verslag van een onvoorstelbaar leven. Jerry had de toekomst van de 
Verenigde Staten kunnen wijzigen. Als hij Eisenhower had neergeschoten, was die nooit tot 
president verkozen. Wie was er dan gekozen? Hoe had de geschiedenis zich dan ontwikkeld? We 
zullen het nooit weten. The road not taken. De Hyundai zoeft geruisloos over de weg. Stil, 
comfortabel en probleemloos maar toch klopt het niet. Hoewel zijn DeLorean hem in de kou laat 
staan, mist hij het eigenzinnige karakter van de youngtimer. Hij scrollt naar Springsteen en zet het 
laatste album van The Boss op. Een melancholisch sentiment bekruipt hem. 

‘Hello Sunshine, won’t you stay…You know I always liked that empty road…’  
Het is na vieren als hij de voorsteden van San Francisco binnen rijdt. San Leandro, Oakland, hij 
kan de weg dromen tot aan Marina Boulevard. Hij steekt de Bay Bridge over. Bijna thuis. Hij slaat 
rechtsaf om door het Financial District te rijden en dan ziet hij de daklozen die overal verspreid 
liggen of zitten. Hun bezittingen zijn vaak niet meer dan alles wat in een rolkoffer of een 
winkelwagentje past. Hij heeft ze eerder gezien. Het is de dagelijkse realiteit. Deze stad, die aan 
dezelfde baai ligt als Sillicon Valley, heeft een ongekend hoog aantal daklozen. Mensen die 
ontheemd zijn geraakt en de aansluiting met de moderne wereld zijn kwijtgeraakt. Maar het beeld 
van deze op drift geraakte mensen, raakt hem nu harder dan ooit tevoren. De hedendaagse versie 
van de Dust Bowl. Woody Guthrie is niet ver weg. 

‘This land is you land, 
From California to the New York Island.’ 
Dustin ziet een zwerver tot aan zijn oksel in een vuilnisbak graaien. We zijn bijna honderd jaar 
verder, maar nog steeds hebben we de armoede niet overwonnen. Hij parkeert de huurauto voor 
zijn carport en stapt uit. De flanerende toeristen, de joggers, de jongens en meisjes op hun 
skateboards en elektrische fietsen. Het vormt samen met de plezierjachten op de achtergrond een 
groot contrast met de schrijnende armoede die hij eerder zag. Eenmaal binnen, laat hij zijn 
weekendtas op de bank ploffen. Hij opent de koelkast en zet een halfvolle fles Pepsi aan zijn 
mond. Nadat hij de dozen van Jerry naar boven heeft getild, dringt die ene vraag zich weer aan 
hem op. Hij pakt zijn iPhone en scrollt naar het telefoonnummer van Tampa Care Center. Hij kijkt 
op zijn horloge. Het is daar nu 08:00 p.m. Hopelijk zit er iemand achter de receptie. Hij hoort de 
telefoon overgaan. 

‘Good evening. Tampa Care Center, can I help you?’ 
‘Vicky? Dit is Dustin, je weet wel van de dozen van Jerry…’

‘Oh ja, natuurlijk. Goed dat je belt. Er ligt hier nog een envelop voor je. Mijn collega Tracy vond 
hem vanochtend.’

‘Een envelop?’

‘Ja…er staat niks op. Ik denk dat hij uit een van de dozen is gevallen.’ 

Dustin houdt een hand voor zijn mond. Het zal toch niet waar zijn.

‘Hallo?’

‘Ja, ik ben er nog. Vicky, ik heb een vraag. Ik ben op zoek naar Steve.’

‘Steve?’ 

‘Ja, de jongeman die mij hielp met het inladen van de dozen. Hij heeft mij letterlijk uit de brand 
geholpen. Zonder hem stond ik …’

‘Welke Steve?’ onderbreekt ze hem. 

‘Steve, die gespierde jongeman met rood haar. Je weet wel.’ 

‘Nee.’

‘Steve…de Star Wars fan.’

‘Dustin luister, ik werk hier nu al zes jaar. Ik kan je verzekeren, er werkt hier geen Steve.’


EINDE


