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Een Tesla zweeft door de ruimte 
ANP AFP-Photo 

Tekst 1  
 

 
Wat gaat er nu gebeuren met de Tesla van Elon 
Musk in de ruimte?  
 
Elon Musk heeft het geflikt. De Falcon Heavy-raket van 
zijn bedrijf SpaceX  is met succes gelanceerd. Echter, 
Elon Musk zou Elon Musk niet zijn als hij de raket 
zonder kenmerkende handtekening de lucht in zou 
sturen. In dit geval wordt die gevormd door een 5 
kersrode Tesla Roadster, als lading in het topje van de Falcon Heavy-raket. 
Achter de stunt van ondernemer-dromer-innovator Musk gaat een megaproject schuil: de Falcon Heavy is 
met de Saturnus-V, het werkpaard dat ooit de Apollo’s van NASA de ruimte in bracht, de zwaarste raket 
ooit en kan grote ladingen vervoeren. Zij is 70 meter hoog (22 verdiepingen) en 1,4 miljoen kilo zwaar en 
is een gedurfde variant op de Falcon 9-raket waarmee SpaceX vorig jaar bijna twintig geslaagde vluchten 10 
voor klanten heeft uitgevoerd.  Dat de raketten van SpaceX kunnen terugkeren naar de aarde en kunnen 
worden hergebruikt, maakt hen bijzonder en de expedities minder kostbaar. 
‘Bij de lancering van nieuwe raketten werd tot nu toe altijd staal en beton gebruikt als proeflading. Wij 
hebben gekozen voor een lading die ons een goed gevoel bezorgt, een Tesla’, aldus Musk. Als eigenaar 
van SpaceX én Tesla vestigt hij zo de wereldwijde aandacht op zowel zijn nieuwste raket als zijn nieuwste 15 
auto.   
 
Een auto in een baan om de zon  
Een knalrode Tesla die door de ruimte zweeft, het klinkt als een surreële scène uit een film. Aan het stuur 
zit ‘Star Man’, een dummy-astronaut die als volleerd racepiloot door het heelal zoeft.  
NASA’s Jet Propulsion Laboratory heeft woensdag de laatste gegevens van de SpaceX in handen 20 
gekregen en die suggereren dat de Tesla Roadster dicht bij de zon zal blijven. Het verst bereikbare punt 
voor de wagen zal zo’n 250 miljoen kilometer van de zon zijn, wat even ver is als Mars. 
Jonathan McDowell, astrofysicus bij het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, vermoedt 
hetzelfde. Ook hij zou een glimp opgevangen hebben van de data en maakte een gelijkaardige analyse. 
Volgens SpaceX zou de auto zijn verste punt van de zon in november bereiken en in september 2019 zou 25 
het zijn eerste volledige cirkel rond de zon voltooid hebben. Zo’n volledige baan kan ongeveer elke 19 
maanden bereikt worden. Dat zijn berekeningen die gebaseerd zijn op de huidige projecties, maar 
externe factoren kunnen de routes altijd veranderen. 
 
Auto of asteroïde? 
Volgens de astronomen is de knalrode wagen volgende week al te ver van de aarde verwijderd om hem 30 
nog met telescopen te kunnen volgen. Daarom is nu het aangewezen moment om nog goede beelden te 
maken. 
Vanwege de manier waarop de geprojecteerde baan van de auto momenteel in lijn ligt met de baan van 
de aarde, zullen wetenschappers, astronomen en sterrenkijkers, de Roadster vermoedelijk pas op het 
einde van de 21ste eeuw opnieuw zien. Op basis van de berekeningen die hij donderdag maakte, 35 
voorspelde Langbroek dat dit zou kunnen gebeuren in 2073.  
‘Het is zeker mogelijk dat men de Roadster dan zal verwarren met een asteroïde,’ klinkt het. ‘Astronomen 
zullen uiteindelijk wel in staat zijn om een door mensen gemaakt object te vinden, door het observeren 
van zijn baan, gedrag en helderheid.’ 
NASA heeft de roadster ook toegevoegd aan de ‘kunstmatige objecten catalogus’ in een poging om dit 40 
soort verwarring te voorkomen. Dat zegt Dwayne Brown, een communicatiespecialist bij NASA.  
Jonathan McDowell voorspelt, half voor de grap, dat astronomen zich er helemaal geen zorgen over 
hoeven te maken: ‘Tegen die tijd hebben mensen de planeten al gekoloniseerd en doen ze Musk’s 
afstammelingen, zoals de Roadster, gewoon naar een museum. 
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Tekst 2 Tesla in de ruimte was een natte droom van Jeremy Clarkson van Top Gear 
 

Sinds gisteren is de kersrode Tesla Roadster van Elon Musk met een vaartje van ruim 40 duizend 45 
kilometer per uur op weg naar de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter, in de buurt van 
babyplaneet Ceres. Aan het stuur zit David Bowie's Starman en in het dashboardkastje ligt 
Douglas Adams' The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.  
Op YouTube was gisteren de live-stream te zien afkomstig van de drie camera's in en op de sportauto. 
Eerst keek ik er met stijgende verbazing naar, daarna dacht ik: wat een fraai gezicht, die auto met de 50 
aarde op de achtergrond. Vervolgens kreeg ik de slappe lach. 
Het was zonder meer het mafste wat ik ooit had gezien. Helaas was er geen geluidsverbinding met de 
auto, anders hadden we David Bowie's Life on Mars? uit de luidsprekers kunnen horen komen. Dat had 
de scène definitief tot de absurdste sinds de oerknal gemaakt. 
Oh man, wonder if he'll ever know 55 
He's in the best selling show 
Is there life on Mars? 
 
Dit is waar de mensheid is gekomen - dit is waar Elon Musk de mensheid heeft gebracht, moet je eigenlijk 
zeggen: de eerste sportwagen in de ruimte. Het was magistrale comedy, het was de fantasie van een 
doorgesnoven striptekenaar, het was heel erg slechte SF, het was een natte droom van Jeremy Clarkson 60 
van Top Gear. Het verbijsterende was, dat de beelden echt waren. 
Toen het Amerikaanse ruimtevaartprogramma nog een overheidsding was, maakte je dergelijke 
frivoliteiten niet mee, maar de bemoeienis van steenrijke dromers als Musk heeft alles veranderd. Musk, 
die zijn nieuwe raket Big Fucking Rocket heeft gedoopt, het is rock-'n-roll in de ruimte. Ik ben benieuwd 
wat Jeff Bezos, de baas van Amazon en ruimtevaartbedrijf Blue Origin, straks als ballast de lucht in zal 65 
schieten als hij zijn New Glenn-raket gaat testen. Bezos is ook de eigenaar van de The Washington Post, 
misschien zeilen er straks miljoenen kranten als witte sneeuw de eindeloosheid in, op zoek naar lezers. 
Tesla maakte in het derde kwartaal van 2017 ruim 600 miljoen dollar verlies, de productie van Model 3 
hapert. Maar wat kan het schelen, als je zojuist de wereld hebt opgefleurd met de grappigste autoreclame 
en tevens beste marketingtruc ooit? 70 
 
Die hemelbeelden van die auto, ik weet niet of het de onderstreping is van de totale krankzinnigheid van 
de mensheid, of juist van onze genialiteit en van de onbegrensdheid van onze verbeelding. Het was in elk 
geval een illustratie van de onnavolgbare hersenactiviteiten van Elon Musk, de baas van Tesla en van 
SpaceX, wiens droom het is Mars te koloniseren. 
Je bindt je oude sportwagen vast in de neus van een raket, schiet het ding de dampkring uit en laat de 75 
cabrio vervolgens los voor een eeuwigdurend ritje. De gedachte dat Starman met één handje aan het 
stuur de komende miljard jaar in een ellips rond de zon zal blijven cruisen, is nauwelijks te bevatten. Er is 
een metalen plaatje met de tekst 'Made on earth by humans' bevestigd aan het frame van de auto. De 
alien die dat ooit zal lezen en begrijpen, weet in elk geval dat zich in een hoek van het heelal ooit levende 
wezens hebben voortbewogen met een hoogtechnologische cultuur en een bizar gevoel voor humor. 80 
Het slaat nergens op, een auto de ruimte in schieten. Behalve wanneer we Musk zien als een kunstenaar 
en sports-car in space als een magnifieke performance. Dan krijgt het opeens iets onweerstaanbaars, iets 
hoopvols. 
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