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Ik heb mijn DeLorean gekocht in 1993.
Dat is al weer zo’n 22 jaar geleden.
Voor die tijd was ik lid van de DeLorean
Owners Association, toendertijd de
grootste overkoepelende organisatie
in de V.S. En ik had alle back issues van
hun clubblad. Samen met het boek
‘Stainless steel illusion’ en de biografie
van John DeLorean had ik een berg
aan informatie. Natuurlijk zijn er meer
boeken, maar ik dacht dat deze 2 de
lading wel dekten. Ik dacht dat ik al
alles wist over het ontstaan van de
DeLorean Motor car. Tot afgelopen
jaar. Mijn wereld ging op z’n kop na
het lezen van het boek ‘zu früh für
die Zukunft’. Ik heb aan het boek al
eens een klein artikeltje gewijd. En
ik weet zeker dat de mensen die het
boek gelezen hebben het met mij eens
zijn. Het zet de geschiedenis in een
heel ander daglicht. En dit jaar wordt
het nog mooier. Het boek ‘celebrating the impossible’ bevat een schat
aan foto’s uit de de hoogtijdagen van
onze DeLorean. Ik heb het ongezien
besteld, maar het was mij van meet af
aan al duidelijk dat dit boek opnieuw
een nuttige toevoeging is aan mijn al
bestaande bibliotheek. Gelezen heb ik
het nog niet, maar wat is het prachtig
geïllustreerd.
En dan kom ik meteen bij mijn volgende punt. Hoe zit het met de
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DCN is ook te vinden op Facebook en Twitter;
like en volg ons. Ook hier verschijnen regelmatig
berichten over evenementen en van clubleden.

DeLorean historie in Nederland? Ik
weet dat er ooit een Nederlandse
importeur geweest is. En dat Jan des
Bouvrie volgens de geruchten de
eerste in Nederland geregistreerde
DeLorean bezat. Met mijnheer des
Bouvrie heb ik al ooit contact gezocht,
maar dat heeft helaas geen gesprek
opgeleverd. Begrijpelijk, hij is waarschijnlijk druk bezet. Bij deze wil ik dan
ook een oproep doen. Als er mensen
zijn die nog meer weten over de
periode van voor 1990, dan hoor ik dit
graag. Wellicht dat we hier op onze
eigen wijze een keer een mooi artikel
aan kunnen wijden voor ons Dashboard. De informatie zal niet van het
formaat ‘celebrating the impossible’
zijn. Maar het zou toch geweldig zijn
als we dit boven water zouden kunnen
krijgen. En tot die tijd: ‘celebrating the
impossible’ is niet goedkoop. Maar
voor de echte DeLorean Liefhebber
een absolute must. En tot die tijd ligt
hier weer het nieuwste Dashboard.
Met onze eigen DeLorean geschiedenis van 2015. Met 21 oktober als hele
speciale datum……
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