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In de open riool die social media heet, komt af en toe een parel bovendrijven. Tussen alle 
afbeeldingen van fysieke narigheid, nep-nieuws, vreselijke familiefoto’s, meme-flauwekul en  
commerciële bagger verschijnt soms een oprechte oproep voor humanitaire hulp, financiële 
bijstand of andere bijdrage. Een bericht dat in het pre-internettijdperk slechts de lokale krant 
haalde, gaat tegenwoordig binnen tien minuten de wereld over. 


Dustin Lagarde scrollt achteloos door Facebook op zijn lap-top. Een handeling die bij hem gelijk 
staat aan totale verveling. Deze ochtend is zijn agenda leeg. Hij weet dat hij weer actief achter 
opdrachten moet aanjagen, maar dat veldwerk stelt hij het liefst zo lang mogelijk uit. Nog even 
genieten van de zorgeloze tijd die hij zichzelf bezorgd heeft, met de soundtrack voor de science-
fiction serie The Blackout Plague die sinds kort bij Netflix te zien is. Telkens wanneer, waar ook ter 
wereld, de titelsong ‘You’d Better Hide’ klinkt, wordt er twee dollarcent aan royalty's op zijn 
rekening bijgeschreven. Een prettige gedachte: slapend rijk worden. Zijn banksaldo vertoont voor 
het eerst vier nullen achter het eerste cijfer.  


De zon weerkaatst op de kabbelende golven in de jachthaven. Helemaal links ziet hij de oranje 
pylonen van de Golden Gate Bridge, meer naar rechts de contouren Alcatraz. Een heldere dag 
aan de westkust. Wie wil hier nu niet wonen? - denkt hij. Het mooiste uitzicht - gratis - vanaf de 
bank. Hij houdt van deze stad, met haar heuvels, mist en kabeltrams. Met haar alternatieve 
subculturen en tolerantie voor homo’s. De geboortestad van de hippiebeweging. Haight-Ashbury, 
waar de Summer of Love in 1967 ontstond, ligt slechts enkele blokken verderop. Hij wil nog niet 
op gang komen. Brenda, een oud-collega van het reclamebureau waar hij ooit werkte, stuurt een 
chatbericht: of hij familie in Tampa Florida heeft? Hij kijkt over de bovenrand van het scherm. De 
keuken staat nog vol met de papieren zakken en disposables van de thuismaaltijden die hij de 
afgelopen dagen heeft laten bezorgen. Een slechte gewoonte, maar ja je bent single en koken is 
niet je ding dus wat wil je. In zijn ochtendjas en joggingbroek hangt hij op de bank. Na een bezoek 
aan de gym en douchen, wil hij gewoon even een half uurtje bijkomen. Je eigen tijd in kunnen 
delen is een van de pro’s als je zelfstandig ondernemer bent. En als je geen acute geldzorgen 
hebt, is het de beste baan die er bestaat. Tampa - Florida. Wacht eens even… Hij tikt een reactie 
in. Dansende vingers op het toetsenbord. 


Ik had een oud-oom die in een verzorgingshuis in Tampa woonde. Maar die gast overleed meer 
dan tien jaar geleden. Einde verhaal.  

Enter. 

Hij staart naar het scherm. Westcoast Advertising - dat is een tijd geleden. Brenda werkt er nog 
steeds. Ze is ook niet het type om snel te verkassen. Hij mocht haar graag, gezette dame met 
vogelkapsel en hysterische lach maar onderschat haar niet, ze is een genie in pakkende teksten. 

Ze reageert direct. 


Viavia hoorde ik dat er van ene Jerry Lagarde, die in 2009 overleden is, onlangs een aantal dozen 
boven water kwamen. Die waren ze even kwijt geraakt, haha. Ze zoeken familieleden. Heette jouw 
oud-oom Jerry…dan is dit een open einde.  

‘Holy fuck!’ mompelt Dustin. 

Jerry Lagarde, die oude dronkaard. Jerry was voor zijn vader als herpes, een onderwerp waar je 
niet over sprak. De einzelgänger waarvan het verhaal ging dat hij meer dan 500 boeken had 
geschreven. Dustin grinnikt; zijn vader is überhaupt nergens positief over. ’Het beste land ter 



wereld gaat naar de verdommenis!’ hoort hij hem roepen als hij naar het nieuws kijkt of de krant 
leest. Het zoveelste slachtoffer van de collectieve depressie die Trumpism heet. Vroeger was hij 
elke dag bang voor The Big One. De aardbeving die maar niet kwam. In plaats van eindelijk 
positief te zijn, zocht zijn vader naar een nieuwe dreiging. Toen geschiedde een wonder: Donald 
Trump werd tot 45e president gekozen. Zijn moeder was zo verstandig het krantenabonnement op 
te zeggen en de televisie staat steeds vaker uit. 

Een aantal dozen, wat zou Brenda daar mee bedoelen? Dat zou wat zijn, dat die gekke Jerry me 
nog wat waardevols zou nalaten. Een winnend loterijticket. Of een legendarische baseball-bal uit 
de World Series. Dustin kijkt om zich heen. Waar zou hij een nagedachtenis aan zijn oud-oom 
ophangen? De muur boven de eettafel, waar nu zijn bul van SFCM hangt, kan vrijgemaakt 
worden. Dat diploma van San Francisco Conservatory of Music dateert uit 2008. Tijd voor iets 
nieuws. 


OMG! Mijn oud-oom was Jerry Lagarde. Mijn ouders wilden geen contact meer met hem. Welk 
verzorgingstehuis gaat het om? Zeg me dat die gast miljonair was…  

Zijn stemming slaat om. De nieuwsgierigheid heeft zijn energieniveau een boost gegeven. Dustin 
plaatst de lap-top naast zich op de bank en staat op. Hij pakt een appel van de verder lege 
fruitschaal en loopt naar het raam dat uitzicht biedt op de baai. De ferry vanuit Oakland nadert. De 
zon reflecteert op het dak, een intens wit licht. Hij kijkt graag naar de voortschrijdende boot 
wanneer hij op zoek is naar het juiste muziekritme. Tampa, Tampa, hoe ver zou dat zijn? Kauwend 
zoekt hij de afstand op met zijn iPhone. 2906 mijlen, als je via Houston rijdt. Prachtige route 
natuurlijk. Dat komt mij niet verkeerd uit, denkt hij en werpt een blik op het schaalmodel dat in de 
vensterbank staat. De zilvergrijze miniatuur was een grapje van zijn zus. 

‘En nu sparen voor een echte..’ knipoogde ze erbij. 

Dat duurde niet lang. Toen de streamingdienst uit Los Gatos hem benaderde voor een demo, ging 
het balletje rollen. Een half jaar later staat grote broer beneden in de garage. Een jongensdroom 
die uitkwam. Vanuit zijn ooghoek ziet hij een nieuwe chat op het scherm van zijn lap-top staan. 


Tampa Care Center. Jij mazzelaar! Laat me weten hoe dit afloopt. Je bent me deze gouden tip 
schuldig.  

Lachend tikt hij zijn reactie in. 


Absoluut. Als het niks is, krijg je een bericht. Als het de hoofdprijs is, krijg je een gratis diner bij de 
Lazy Bear van me.  

Dustin besluit contact op te nemen met Tampa Care Center. Hij neuriet een deuntje dat verdacht 
veel op ‘You‘d Better Hide’ lijkt. De open riool heeft hem vandaag een cadeautje bezorgd. Zijn 
energie begint eindelijk te stromen. 
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Terwijl hij zijn klerenkast doorspit, schiet hem een melodie te binnen. Hij laat alles vallen en begint 
te plukken aan zijn akoestische Fender Newporter om de melodie om te zetten in een riff. Het wil 
niet lukken. Het inpakken van de nodige spullen voor deze road trip verloopt behoorlijk chaotisch, 
zo gaat dat bij meer dingen die hij moet doen. Structureel werken is nooit zijn beste eigenschap 
geweest. Het maakt hem niet uit. Toen zijn telefoon overging, zat hij net op het toilet te 
whatsappen. Een onbekend nummer, maar hij herkende de area-code. Hij nam op kreeg ene 
Vicky aan de lijn. De uitleg was kort. Het Tampa Care Center ging verbouwen. Tijdens het 
uitruimen van de zolder waren een aantal dozen van Jerry Lagarde te voorschijn gekomen. 
Niemand weet waarom ze daar waren neergezet. Nu stonden ze behoorlijk in de weg. Via 
Facebook probeerden ze te achterhalen of hij familie had. Er kwam namelijk nooit iemand bij hem 
op bezoek. De keuze was simpel: Als hij de dozen niet kwam ophalen, zouden ze vernietigd 
worden.




Het adres had hij op internet gevonden, de route in gedachten gepland: Interstate 5 tot aan Los 
Angeles, daarna de I-10, die hem naar Florida zou brengen. Het laatste stuk naar Tampa zou hij 
ter plekke wel zien. In de auto ligt een Road Atlas. Hij had zichzelf vier dagen voor de rit van kust 
naar kust gegeven.

‘Prima,’ zei Vicky. ‘Ik zie u dan. Ik laat de dozen apart zetten. Verwacht er niet teveel van.’ 

Zijn hoop op iets waardevols was meteen vervlogen. Hij vroeg zich af of hij die hele tocht wel 
moest ondernemen. Maar er knaagde iets. Al was het maar om met eigen ogen te aanschouwen 
wat voor rare vogel die Jerry was geweest. Een oude man uit een verleden waar hij weinig van 
wist. Een verleden waar zijn vader ook niet meer over had gezegd dan: “Die Jerry is een klootzak. 
Vergeet hem.”


De gitaarrif uit de Fender Telecaster doet de speakers trillen. Als een kettingzaag door krakend 
vers hout, zo klinkt het kenmerkende geluid van The Boss uit de speakers. Sinds high school is 
Dustin een fan van de muziek van Bruce Springsteen. Het eerste album dat hij kocht was een CD 
van The Ghost of Tom Joad. Hij had Steinbeck’s The Grapes of Wrath als verplichte literatuur 
moeten lezen en vond het een oersaai boek. Had er geen herkenning bij. De versie die Bruce 
zong, kwam wel binnen. Toen ging hij luisteren naar de muziek van Bob Dylan, Hank Williams en 
Woody Guthrie. Ze zongen allen over de verpauperde wijken, de zwervers die je overal 
tegenkwam en de armoede onder achtergestelden en immigranten. Dustin herkende het allemaal. 
De situatie in Verenigde Staten van de ’90 leek opeens verdacht veel op de versie die John 
Steinbeck beschreef in de jaren ’30. 


Hij was dertien toen hij de beelden op televisie zag die sindsdien voorgoed in zijn geheugen 
gegrift staan. De rook vanuit de torens, de angst, de paniek en de kwetsbaarheid die het hele land 
maanden lang in zijn greep hield. De Verenigde Staten was nog nooit door een ander land 
aangevallen tot die dag in september 2001. Bruce bracht samen met de E Street Band het album 
The Rising uit en Dustin was voorgoed verkocht. Elke fase in zijn leven was vanaf dat moment 
gekoppeld aan een song van The Boss. Niemand die in vier minuten zo treffend het gevoel van de 
gewone man kan neerzetten. Sinds zijn zestiende speelt hij zelf gitaar. Eerst onhandig en 
simpelweg kopiërend wat hij op MTV zag. Later op SFCM ontwikkelde hij zijn eigen stijl, een mix 
van pop, rock en elektronische muziek. Hoe meer hij op zijn gevoel durfde te vertrouwen, des te 
meer hij zijn eigen stijl vond. Hij begon natuur- en straatgeluiden vast te leggen en mixte ze tot 
een symfonische mêlee van broeierige up-tempo muziek. Hij zette een aantal demo’s op YouTube 
en het balletje begon te rollen. Toen hij afstudeerde had hij zijn eerste commerciële opdracht al 
binnen, een soundtrack bij een commercial over tampons. 


Dustin zet de radio-cassetterecorder in de auto iets zachter. Straks slaan de speakers nog door 
en daar is de DeLorean hem te dierbaar voor. Nog voordat Netflix het afgesproken bedrag 
overmaakte op zijn rekening, was hij al op zoek gegaan naar zijn droomauto. Natuurlijk had hij de 
film gezien. Hij dacht altijd dat het een Europese auto was, totdat hij een DeLorean DMC12 in de 
winkelstraat zag staan. De auto oogde zo anders dan alle Amerikaanse auto’s die hij tot dat 
moment gezien had. De hoekige vorm, de mat-grijze carrosserie en het agressieve front maakten 
een buitenaardse indruk. Er kwam een moderne cowboy aanlopen - een Marlboro-man. Hij droeg 
een Stetson-hoed en een piloten-zonnebril. Aangekomen bij de DeLorean, trapte hij een sigaret 
uit onder zijn laarzen, opende de vleugeldeur, stapte in en reed weg. Dustin was tien jaar oud en 
op slag verkocht.


De weekendtas legt hij in de auto. Hij neemt de trap naar boven, pakt van de eettafel zijn favoriete 
baseball-cap en het metalen doosje met de opdruk MarineBand. Hij kijkt nog een keer om. De 
tafel is niet afgeruimd, er liggen sportkleren op de grond en de keuken is een zooitje. Prima denkt 
hij, niks meer aan doen. Credit cards, iPhone, koptelefoon, baseball-cap en mondharmonica; het 
belangrijkste heeft hij bij zich. Hij belt zijn ouders wel vanuit de auto. Als hij San Jose voorbij is, 
dan is het te laat om terug te gaan. Dat zullen ze ook wel begrijpen. Hij loopt de trap af naar de 
garage en kiepert alles op de passagiersstoel. Daarna opent hij met de afstandsbediening de 
carport. Het felle zonlicht verblindt hem voor enkele tellen. Hij zet zijn zonnebril op en overziet 
Marina Boulevard. Een frisse wind van de Golden Gate strijkt langs hem. Het geluid van het 
klapperend want van de plezierjachten klinkt vertrouwd. Hij schat dat het rond de 78 graden is. 
Het startpunt van een mooie trip. De buurvrouw komt aanlopen met haar hond. Ze zwaait hartelijk, 
hij knikt even terug. Altijd cool - dat leerde hij al op high school. Hij loopt naar de auto, opent de 



vleugeldeur en stapt in. Gelukkig heeft hij een hoge garage. De cassettespeler springt aan 
wanneer hij de motor start. Het beste geluid ter wereld. Hij trekt aan de lus om de deur te sluiten. 
Niet zo ingenieus als bij de Tesla model X, maar in de jaren tachtig een eyecatcher van jewelste. 
Dustin steekt de oplaadkabel die in de sigarettenaansteker zit in de iPhone. Wanneer de 
grommende bolide de donkere ruimte uitrijdt en gevangen wordt in het felle zonlicht, lijkt het alsof 
de alles even stilstaat. Skaters aan de overkant hangen in de lucht, de fietsers, auto’s, ze 
bewegen niet, de buurvrouw lijkt bevroren. Hij stopt voor zijn carport en drukt opnieuw op de 
knop. In de binnenspiegel ziet hij hoe de deur omlaag zakt. 

‘… son take a good look around. This is your hometown.’  
Dustin zet de pook in D en laat de rem los. 

‘Daar gaan we.’ 

De skaters landen, de fietsers en auto’s vervolgen hun weg, de buurvrouw opent haar voordeur. 
De wereld draait weer door. 
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Dustin doet zijn zonnebril op en steekt de Bay Bridge over. De zon weerkaatst in de baai, de stad 
ligt achter hem. Zijn hometown toont zich weer op haar mooist. San Francisco put on a show for 
me - zo omschreef Steinbeck het in Travels with Charley. Zestig jaar later heeft John nog steeds 
gelijk. Ten zuiden van Tracy draait Dustin Interstate 5 op. Hij kent deze weg, de West Side Fairway 
voert hem parallel aan de kustlijn, door het chaparral landschap, naar het zuiden. Op enkele 
trucks en pick-ups na, is de weg leeg. De maximumsnelheid is hier 70 mijl per uur. Dustin houdt 
het bij 65. Hij houdt een hand aan het stuur en zakt weg in zijn auto-modus; een gelukzalige 
toestand waarbij de eindeloze strook asfalt vergezelt wordt door banden- en windgeruis, het 
gesnor van de zes-cilinder motor en de klanken van Bruce. Hij pakt zijn iPhone en geeft Siri 
opdracht om zijn ouders te bellen. De luidspreker staat aan. De telefoon gaat over. 

‘Lagarde residence,’ hoort hij zijn moeder zeggen. 

‘Hallo ma, ik ben het, Dustin. Hoe gaat het met jullie?’

‘Hé Dustin, leuk dat je belt. Ja, alles goed hier. Ik heb boodschappen gedaan en je vader is de 
trap aan het schilderen.’

‘Wie is het?’ hoort hij zijn vader op de achtergrond vragen. 

‘Haha, is hij weer aan het klussen? Hij kan het niet laten.’

‘Alles beter dan voor de buis hangen.’

‘Ma, ik ben een paar dagen weg.’

‘Leuk, waar ga je heen?’

‘Tampa.’

‘Florida? Wat is daar te doen..?’

Dustin bedenkt zich en verzint een smoes. ‘Ik ga naar een beurs voor muziekproducenten.’

Een geloofwaardig leugentje. In 2018 had hij plannen om naar het Florida Music Festival & 
Conference in Orlando te gaan. Hij had online een ticket geboekt, maar eenmaal bij de 
incheckbalie bekroop hem een naar voorgevoel. Het idee te moeten vliegen stond hem tegen. Hij 
was omgedraaid en weer naar huis gegaan. 

‘Ga je vliegen?’

‘Ik zit in de DeLorean. Je weet dat ik niet van vliegen hou.’

‘Die oude auto? Ben je niet bang dat…’

‘Ma, het komt goed. Maak je geen zorgen en anders bel ik wel. Doe pa de groeten.’

‘Weet je zeker dat… okay, jij bent oud en wijs genoeg. Zal ik doen. Bye.’

Beter zo - denkt hij. Een leugentje om bestwil. Ze zouden toch alleen maar gaan zeuren als ik de 
naam Jerry laat vallen. 


De brandstofmeter geeft aan dat er nog een kwart volle tank aanwezig is. Bij het eerstvolgende 
tankstation besluit hij te stoppen. Hij neemt de afslag en ziet dat de tankstations - hij heeft keuze 
uit drie verschillende - omgeven worden door fastfood restaurants. Benzine en voer, meer heeft 
de moderne reiziger blijkbaar niet nodig. Vul uw tank, vul uw maag en hoepel weer op. Dat is zo’n 
beetje de instelling achter deze rustplaatsen. Hij parkeert zijn auto naast een pomp en stapt uit. 

‘Hey Marty!’ roept een trucker vanuit zijn cabine naast hem.




‘Hey Doc,’ reageert Dustin kalm. Hij is langzamerhand gewend geraakt aan deze flauwe grappen. 

Een DeLorean roept dat nou eenmaal op. De enige keer dat voorbijgangers de auto hebben 
gezien is in de film met Michael J. Fox. 

‘Waar zit de flux capacitor? Wat gebeurt er als je 88 mijl per uur rijdt?’ zijn andere grappen die 
heeft moeten aanhoren. Hij voelt zich wel gevlijd dat zijn auto zo’n herkenning oproept bij 
omstanders. Nadat de voorklep openstaat, draait hij de tankdop los. Bij de kassa pakt hij nog 
enkele chocoladerepen mee en rekent af. Het saldo op zijn credit card is te laag.

‘Fuck!’ Hij kijkt de kassière niet-begrijpend aan. 

‘Het is jouw card,’ zegt ze. ‘Gebruik een andere. Think McFly!’ 

Hij kan het niet nalaten om even onnozel haar kant op te kijken, pakt een andere card en rekent 
af. Wanneer hij terugloopt, moet hij stiekem glimlachen om haar opmerking. De DeLorean is op 
temperatuur, hij sprint weg en draait de weg op richting I-5. Op zoek naar zijn auto-modus. 


De skyline van Los Angeles tekent zich af tegen de horizon. Een kwartier later rijdt hij langs 
herkenbare namen: Sun Valley - North Hollywood - Beverly Hills - Downtown. De Highway is hier 
vijf stroken breed. Rechts van hem liggen de filmstudio’s en Sunset Boulevard. De schone schijn 
van alle glamour en glitter heeft een donkere keerzijde. Het verschil tussen succes en mislukking 
is flinterdun. En wee degene die in de schaduw belandt, hem wacht vergetelheid; het grote 
publiek houdt niet van losers. Bij Boyle Heights volgt hij de borden I-10 East, de Christopher 
Columbus Transcontinental Highway. Achter hem ligt de Pacific en 2500 mijlen voor hem de 
Atlantische Oceaan. Tegen zes uur ’s avonds passeert Dustin Ehrenberg, dat op de grens met 
Arizona ligt. Het is niet alleen een andere tijdzone die hij inrijdt, hij weet dat hij ook de bewoonde 
wereld achter zich laat. 


Tegen de tijd dat Phoenix in het zicht komt, is de duisternis ingevallen. Interstate 10 is een test 
voor het uithoudingsvermogen. De DeLorean houdt zich prima. Het zwarte dashboard is 
functioneel ontworpen. Zes metertjes in een kunststof schaal. Het is niet meer van deze tijd, maar 
hij waardeert de eenvoud. 

’Niet plankgas rijden, regelmatig onderhouden en met liefde behandelen, dan gaat deze auto nog 
jaren mee.’ 

Dat was wat de oude man zei toen Dustin zijn hand schudde. Voor 27.500 dollar was hij de 
nieuwe eigenaar geworden. Hij liet de motor nakijken, de banden en remmen vervangen en 
poetste zelf het interieur. De oude man had de auto in 1982 nieuw gekocht en goed verzorgd, 
Dustin nam zich voor het niet anders doen. Minstens net zo mooi als het ontwerp van Giorgetto 
Giugiaro vindt hij het verhaal van John DeLorean, de man achter het automerk. Een flamboyante 
tycoon die in 1973 op het punt stond CEO van General Motors te worden. Die zelf ontslag nam 
om zijn eigen automerk DMC te beginnen en vervolgens de Britse overheid overtuigde om 
DeLorean Motor Company in Noord-Ierland voor 77 miljoen pond te financieren. Acht jaar later 
rolden de eerste DeLoreans de fabriek uit, maar tegen die tijd waren de schulden zo hoog 
opgelopen dat DMC failliet werd verklaard. Het prijskaartje van de auto was stegen van de 
geplande 12.000 dollar naar 25.000 dollar, wat de auto praktisch onverkoopbaar maakte. John 
DeLorean werd afgeschilderd als een oplichter. Dat hij ondertussen slachtoffer was geworden van 
een door de FBI en DEA opgezette drugsval, maakte de situatie niet beter. Hij werd uiteindelijk 
vrijgesproken maar kwam nooit meer van het etiket af. 


‘The Highway’s jammed with broken heroes on a last chance power drive. 
Everybody’s out on the run tonight. But there’s no place left to hide.’  

In Tucson stopt bij bij een eenvoudig hotel. Bijna middernacht, het is mooi geweest. Born to Run 
maar nu Stop to Sleep. Hij parkeert de DeLorean voor de ingang zodat de auto in het zicht staat. 
Terwijl hij de vleugeldeur sluit, schiet hem iets te binnen over een nieuwe versie van de auto. Deze 
zou, dankzij aangepaste wetgeving, in kleine oplage opnieuw uitgebracht worden. Hij sluit de auto 
af en ziet zijn eigen reflectie in het portierraam. Met de weekendtas over zijn schouder meldt hij 
zich bij de balie. De grens met Mexico is niet ver weg. Morgen scheert hij er langs. Op een bordje 
staat: Hables Espagnol. De Latino-jongeman achter de receptie vraagt hoe lang hij wil blijven. 


