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EIon Musk zette eerst de anto-
industrie en toen de ruimte-
vaartopz'nkop.

J e zult maareen biografiewil-

I len schrijven over een zwijg-
./ zamemandrezestlen uurper
dagwerkt, tild noch zin heeft in
lange interviews en die boven-
dien alles watie noteertwil con-
troleren en verbeteren. Als een
beetje biografie ook nog eens mi-
nimaal vierhonderd pagina's
moettellen om serieus genomen
te worden, weet je dat technolo-
giejournalist Ashlee Vance niet te
benijden is.

Zijn boek over Elon Musk,
grondlegger van onder meer de
elekrrischeautomaker Tesla en
ruimtevaartbedrijf SpaceX, is een
tamelijk taaie verhandeling ge-

worden over het wel en wee van de
dotcomsector, de trubbels die
horenbij hetoprichtenvan
nieuwe ondernemingen en de
werking van raketmotoren in het
algemeen. Het boekwaarvan on-
langs de Nederlandse vertaling
verscheen, wil maar niet span-
nendworden.

Zijn daden benne groot, maar
mijn hemel, wat is de man zelf
kennelijk saai - of niet bereid de
biograaf een kij§e in zijn inner-
lijk leven te geven, watvance in
het begin van het boek ook laat
doorschemeren. Daar komt bij dat
Musk ook zijn omgeving goed lijkt
te controleren, want het lukt de
auteur nauwelijks Musks dier-
baren en ex-dierbaren opmerke-
Iijke ontboezemingen over hemte
ontlokken. Daardoor is dit boek
vooral een biografie vanMusks be-
drijven.

Niet aan beginnen dus? Dat is
dewaag. Wie hetwerkleest- zoals
ik aanvankelijk deed - met het
idee de persoon Muskbeter te
leren kennen, zal hetvermoede-
lijkna enkele tientallen pagina's
terzijde leggen. Wie meer wil we-
ten overwat deze entrepeneur-
snuiter voor opmerkelijke bedrij-
ven heeft opgericht en hoe hij er
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doorvastberadenheid in slaagt
telkens te bereikenwat hij zich ,

heeft gedroomd, zal meer genoe-
genbeleven.

Neem deze anekdote: Muskis
naar Rusland gereisd om daareen
paar opgepimpte ballistische ra-
ketten te kopen. Maar de gesprek
kenverlopen stroef, ondanks de
met wodka doordrenke lunches,
en Musk besluit in het vliegtuig
naarhuis dan maarzijn eigen
raketten te gaan bouwen. Nog til-
dens de vlucht overhandiS hij de
mannen die hemvergezellen een
spreadsheet waarin hii nauwgezet
heeft uitgewerk wat er nodig is

om tegen beperke kosten (de
man is miljardair) een eigen rak
te ontwikkelen. Wie de ontwikke
lingen rond SpaceX een beetje
heeft gevolgd, weet hoe goed
Musk hierin is geslaagd.

Over Musks grootste drijfueer-
de basis leggen voor het kolonise-
renvan Mars - kom je als lezer
maarweinig te weten. Dat gebeuft
pas tegen het einde van hetboek,
als Vance Google-oprichter Larry
Page uitgebreid aan hetwoord
laat over de band die hij en Musk
hebben ontwikkeld. Page vertelt
dat hetMusktot twee keer toe ge-

lukt is een l«ankzinnigplan met
succes uit te voeren: het op z'n kop
zettenvan zowel de auto-indu-
strie als de ruimtevaartindustrie.
'Hij heeft het twee keer gedaan.
Dat kan niet alleen maar geluk
zijn.' Dus vindt Page dat Musk de
kans moet laUgen om ookhet
derde l«ankzinnige plan uit te
voeren.

Of het gaat lukken Mars te kolo-
niseren, weten we voorlopig niet.
Musk denkt zelf daarvoor hooguit
de basis te kunnenleggen tijdens
zijn leven, dat hopelijk nog enkele
decennia zal duren. DatVance's
boek het definitieve portret is van
Musk, zoals Ih e NewYorkTimes

schreef, is daarom zeer onwaar-
schijnlijk. Daarvoor zullen we nog
een jaartje of twintiggeduld moe-
tenhebben.
Bard van de Weiier
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Hemel, wot is die Musk sac,i. Maar c"ls we oott .

Mars loloniseren, danken we dat mede aanhem.

Foto Google Earth

hoop liggen.Voortduend denkt de ene partij
door de andere te worden benadeeld. Een
slimme advocaat stelt een oplossingvoor: ruil
van land. Maar dan wordt er, diep in de grond,
een schat gevonden van grote archeologische
waarde.

Deze geschiedenis is beduidend lichtervan
toon en komischer dan de eerste twee. Bov€n-
dien zien we iets terugvan de ongebreidelde
verteller die Driessen was in zijn romandebuut,
Gors (1999) en hetdaamavers chenenVader van
G o d (z otz). lnbeide romans permitteerde de
schrijver zich een hoop gekkigh eid- Rivieren laat
zien dat zijn verhalen aan zeggingskracht win-
nen als de doseringvan alle frivoliteiten een
bee§e is aangepast. Zou het ermee te maken
kunnen hebben dat RívÍeren nietwerd uitge
brachtbij Driessens vaste uitgeverij,Wereld-
bibliothee\ maar bij Van Oorschot?

Hoe hetookzij, deze bundel is oorspronke-
lijken van grote ldasse. De beste Driessen tot
nutoe.
Daniëlle Serdijn


