
India wil naar de maan 
Met ambitie en veel geld werkt India aan de ruimtevaart. ‘In het veld 

van commerciële satellietlanceringen willen wij marktleider worden’ 
oedig te gaan, waar nog geen Indiër 
gegaan is. Technisch gesproken zijn 
ze er helemaal klaar voor, zegt Krish- 

naswamy Kasturirangan. Voor een reis van 
India naar de maan, bedoelt hij. Op 18 april 
van dit jaar beleefde de GSLV (Geosynchrone 
Satellite Launch Vehicle), een drietrapsraket 
van Indiaas fabrikaat, zijn succesvolle ruim- 
tedoop. Ermee kan een lading tot 2500 kilo 
naar boven worden gebracht, een vooruitgang 
ten opzichte van het PSLV-model dat zich 
moest beperken tot een nuttige last van 1200 
kilo. ‘Met draagraketten van het GSLV-type 
is het geen punt meer om een satelliet in een 
baan om de maan te krijgen.’ 

Spreker is de zestigjarige dr. Kasturiran- 
gan, voorzitter van het Indiase ruimtevaartbu- 
reau (ISRO), tevens staatssecretaris van 
Ruimtevaart. Met het oog op een werkbezoek 
bij het Internationaal Instituut voor Ruimte- 
en Luchtkartering en Aardkunde (ITC) was 
hij deze zomer te gast in Enschede. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een 
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gesprek helaas begint met enige spraakver- 
warring. Noem het westerse onwetendheid, 
maar zou het onmetelijke land met bijna een 
miljard inwoners er wellicht beter aan doen 
zulke verregaande visioenen eerst maar eens 
binnen de landsgrenzen te realiseren? Die 
vraag wordt hem vaker gesteld, laatst nog in 
het Amerikaanse Congres. Het berust alle- 
maal op een misverstand, zegt Kasturirangan. 
‘Juist zo’n ambitieus project zou onze natie in 
vuur en vlam zetten. Een maanreis betekent 
een enorme stimulans voor onze hightechin- 
dustrie en een immense prikkel voor onze 
verbeelding. ’ 
Dan hebben we het over medio 2005, wanneer 
het satellietplan gestalte zou kunnen krijgen. 
Voor daarna is er gesproken over een onbe- 
mande maanlander. En verreweg de duurste 
optie is de bemande maanvlucht, die een ver- 
dere ontwikkeling van de GSLV-draagraket 
zou vragen. En uiteraard een opleiding voor 
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astronauten, al had Rakesh Sharma reeds in 
1984 de primeur: hij mocht acht dagen mee in 
de Russische Sojoez T-11 als uitkomst van 
een internationaal kosmonautenprogramma. 
Een missie die hem een heldenstatus in India 
heeft opgeleverd. 

‘Onze inspanningen op ruimtevaartge- 
bied zijn altijd een kwestie van nationale trots 
geweest,’ zegt Kasturirangan. Maar, moeten 
we begrijpen: zonder steun van de politiek 
doen ze geen gekke dingen, hoor. ‘Een man 
op de maan zetten, daar moet nog eens flink 
over worden gesproken, maar over alle an- 
dere aspecten van ons programma wordt nim- 
mer gedelibereerd.’ 

Zoveel wordt ook wel duidelijk uit het 
budget. Met bijna 1,l miljard gulden (500 
miljoen euro) per jaar is India internationaal 
een flinke middenmoter, en laat het Rusland 
met zijn budget van 241 miljoen gulden 
(109,4 miljoen euro) nadrukkelijk achter 
zich. Japan, dat er vorige week in slaagde een 
proefsatelliet in een baan om de aarde te krij- 
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gen, zit ook in die middengroep. Wat met het 
Indiase geld gedaan wordt, begeeft zich langs 
lijnen die begin jaren zestig werden uitgezet 
door doctor Vikram Sarabhai, vader van het 
programma. Hij hamerde op ruimtevaart tot 
nut van het algemeen - een werktuig in de 
ontwikkeling van India. Meer concreet: het 
inzetten van communicatiesatellieten om on- 
denvijstelevisie in het hele land te kunnen 
aanbieden, met circa vierhonderd miljoen an- 
alfabeten geen onzinnig idee. 

De meteorologische mogelijkheden wa- 
ren zonneklaar, net als de grote sprong voor- 
waarts die een en ander voor de telecommuni- 
catie zou betekenen. Bovendien konden ob- 
servatiesatellieten worden benut bij een 
speurtocht naar natuurlijke bronnen, en an- 
dere vragen van socio-economische aard (in- 
frastructuur, visvangst, ecologie), voorzag 
Sarabhai. ‘Als zoon uit een vooraanstaande 
industriële familie werd hij geboren met een 
zilveren lepel in zijn mond. Hij studeerde in 
Cambridge, en door zijn internationale con- 
tacten begreep hij hoe technologische ont- 
wikkelingen in het Westen ook voor een ont- 
wikkelingsland interessant konden zijn,’ zegt 
Kasturirangan, die als wetenschapper onder 
Sarabhai heeft gewerkt. 
Sinds India met Russische hulp zijn eerste&- 
abhata-satelliet op 19 april 1975 met dit oog- 
merk lanceerde, zijn we 25 jaar verder. De cij- 
fers verklappen dat India inmiddels duizend 
grondstations telt die satellietsignalen door- 
stralen. Daarmee is 85 procent van het land 
gedekt. ‘Zo wordt de relevantie van ruimte- 
vaart gevoeld in het dagelijks leven van iedere 
Indiër,’ zegt Kasturirangan, uiteraard met 
enige trots. Waarna hij vervolgt hoe vanaf het 
begin het programma SITE (Satellite Instruc- 
tional Television Experiment) per dag 2,5 uur 
ondenvijstelevisie rondstraalt. 

Andere hoogtepunten: de eerste lande- 
lijke live-uitzending via satelliet van de cric- 
ketmatch India-Pakistan, in 1978. Eveneens 
live én in kleur, de registratie van de Aziati- 
sche Spelen in New Delhi, 1982. En de intro- 
ductie van het TDCC-kanaal in 1994, volle- 
dig gericht op training en onderwijs. 

Maar de grootste doorbraak betekende de 
lancering van de eerste eigen experimentele 
draagraket SLV-3, op 10 augustus 1979. Na 
Japan en China mocht India zich daarmee het 
derde Aziatische land noemen dat volledig 
autonoom ruimtevaart kan be- 
drijven - en dat dan allemaal 
ondanks de aanvankelijke on- 
wil van het Westen om noodza- 
kelijke technologie te willen 
delen. Met Bangalore als 
hoofdkwartier, en het SHAR 
Centre nabij Sriharikota als be- 
langrijkste lanceerbasis, kon 
worden begonnen aan wat van- 
daag geldt als het kwalitatief 
best ontwikkelde programma 

voor aardobservatie. Niet alleen voor binnen- 
lands gebruik, want de data die de IRS-satel- 
lietserie (Indian Remote Sensing Satellite) 
verzamelt, worden inmiddels door een Ame- 
rikaans bedrijf wereldwijd verkocht. 
‘We hebben een geïntegreerd beeld van de 
aarde gekregen als een fysisch, chemisch en 
biologisch systeem. Met de ruimtevaart gin- 
gen de ramen open en is het besef doorge- 
drongen dat we leven in een oase in een verder 
vijandig universum. Het is een hard feit dat 
ons ecologisch systeem verzorging nodig 

aanzienlijk kunnen worden versneld. Nu 
vraagt een preparatie nog 35 dagen, maar met 
de nieuwe GSLV-raket, het gebruik van cryo- 
gene brandstof (sterk gekoelde zuurstof en 
waterstof) en het extra platform kan dat wor- 
den teruggebracht tot een dag of vier. 

Net als in de Verenigde Staten en Frank- 
rijk is het bovendien de bedoeling dat je straks 
in Bangalore behalve een lancering ook 
de bijbehorende kunstmaan kunt bestellen, 
zeg maar een all-in pakket. En om de buiten- 
wacht van de mogelijkheden te overtuigen, is 

B een beterereclame dan het gekhet- 
ste maanplan niet denkbaar, dunkt 
Kasturirangan. 

Toekomstmuziek, maar als 
vanzelf dringt de vraag zich op wat 
de buren eigenlijk van al die ambi- 

heeft. En wij helpen de internationale weten- 
schap daarbij.’ 

Ook anderszins begeeft de Indiase ruim- 
tevaart zich op de vrije markt. Speciaal daar- 
voor werd de commerciële Antrix-tak aan het 
staatsprogramma toegevoegd, dat zich met 
concurrerende prijzen als het goedkoopste 
expeditiebedrijf richting ruimte heeft bekend- 
gemaakt. Zo werden in 1999 een Koreaanse 
en een Duitse satelliet in een baan om de aarde 
bezorgd. Kasturirangan: ‘Voor 60 miljoen 
gulden kun je zo’n missie bestellen, andere 
landen beginnen pas bij 96 miljoen gulden. 
Voor de grotere satellieten, tot aan 2500 kilo, 
is ons tarief circa 120 miljoen gulden, waar 
het buitenland op 168 miljoen gulden uit- 
komt. Je mag ons programma niet vergelijken 
met dat van een grootmacht als de Verenigde 
Staten, maar in het veld van commerciële sa- 
tellietlanceringen willen wij marktleider wor- 
den.’ 

India kan die buitenlandse 
valuta goed gebruiken. Door als 
prijsbreker op te treden, wordt 
het industriële complex dat het 
land met 25 jaar ruimtevaart en 
dertien eigen geslaagde lance- 
ringen heeft opgebouwd effi- 
ciënter benut, en is zelfs sprake 
van uitbreiding. Een belangrijk 
project is de bouw van een 
tweede platform in het SHAR 
Centre, waardoor lanceringen 

tie vinden. Ï m e r s ,  de naijver tus- 
sen Pakistan en India geldt nu niet 
bepaald als een goed bewaard ge- 
heim. Kasturirangan is vertrouwd 
met de internationale bezorgdheid, 
zegt hij, waarna bezwerende geba- 
ren volgen: ‘Samen met Japan is 
India het enige land waar de ruim- 
tevaart niet uit de militaire hoek is 
voortgekomen, maar uit de burger- 
samenleving. Dat civiele karakter 
heeft het Indiase ruimtevaartbu- 
reau altijd behouden.’ Wel moet hij 
toegeven dat het leger zijn eigen ra- 

ketprogramma heeft, maar daar gaat hij ver- 
der niet over, dat is een zaak van het ministe- 
rie van Defensie. 

En Pakistan? Hebben zij hun weg naar de 
ruimte al gevonden? ‘Ook zij kennen hun ei- 
gen ruimtevaartbureau. Met Chinese hulp 
hebben ze inmiddels een kleine kunstmaan 
gelanceerd, en een grotere satelliet wordt bin- 
nenkort in een baan gebracht, waarschijnlijk 
met Russische hulp.’ Ja, hij spreekt zijn Paki- 
staanse collegae weleens. Nee hoor, van een 
mini space race is helemaal geen sprake. Zou 
ook een beetje dom zijn voor ontwikkelings- 
landen om zo’n geldverslindende competitie 
te beginnen, grinnikt de doctor. 
Terug naar het maanplan. Heeft Kasturirangan 
niet het gevoel na alle Amerikaanse Apollo- 
reizen opnieuw het wiel uit te vinden? Of is 
dat allemaal ondergeschikt aan de prestatie 
om als eerste derdewereldland zo’n interna- 
tionaal aanspreekbaar statement te maken? 
‘Ik heb het idee dat 2lste eeuw nieuwe explo- 
ratie van de maan te zien zal geven. Veel is nog 
niet onderzocht, en internationaal wordt al- 
lang gespeeld met het idee van een perma- 
nente maanbasis. Die zou als startpunt kun- 
nen gelden voor bemande interplanetaire rei- 
zen richting Mars. Mijn wedervraag: waarom 
zou India eigenlijk niet meedoen aan zulke in- 
spirerende projecten?’ Hij wil maar zeggen: 
nu ze de technische mogelijkheden hebben, is 
het woord aan de wetenschap hoe deze het 
best te gebruiken. w 
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