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Inleiding 

 

De Ganges in India is één van de vier grootste rivieren van de wereld en heeft voor de hindoeïstische 

bevolking van het land een heilige betekenis (Jaiswal, 2007: 1). De rivier stroomt door Bangladesh en 

het noordoosten van India en heeft een stroomgebied van meer dan 2 miljoen kilometer. Ongeveer een 

half miljard mensen wonen in de omgeving van de rivier, waarvan er 1.203.961 in de stad Varanasi 

wonen (MoHA, 2011a). De Ganges is een symbool van puurheid en er worden zelfreinigende eigen-

schappen aan toegeschreven. Zij is heilig en wordt gebruikt om de as en overige resten van overlede-

nen in uit te strooien. Volgens het hindoeïstische geloof bevrijden een bad in de Ganges of een Aach-

man, een slok water uit de Ganges, de hindoe van zijn zonden. Behalve voor religieuze doeleinden 

wordt het water onder andere gebruikt om mee schoon te maken, kleren in te wassen en tanden mee te 

poetsen (Hamner et al., 2006: 113). 

Ondanks de vermeende puurheid van de rivier is ze ernstig vervuild. De rioolsystemen in de om-

geving sluiten direct aan op de rivier en lozen er alleen al in Varanasi dagelijks naar schatting 200 

miljoen liter aan ongezuiverd rioolwater in (Hamner et al, 2006: 113). Daarnaast bevat het water veel 

chemische afvalstoffen, kunstmest en pesticiden (Jaiswal, 2007: 2). Het is gebruikelijk onder de be-

volking om niet alleen overleden mensen, maar ook dode dieren in de rivier af te drijven, die de rivier 

nog verder vervuilen. Als gevolg van deze vervuilingen zijn ernstige besmettelijke ziektes zoals dy-

senterie, diarree, cholera en hepatitis aan de orde van de dag. In sommige wijken van Varanasi kreeg  

in 2005 naar schatting 90% van de bevolking te maken met watergerelateerde ziektes (Hamner et al, 

2006: 122). Besef van de vervuiling is bij de bevolking echter niet erg aanwezig: veel Indiërs zien 

‗vervuiling‘ als een seculiere term, los van de zuiverheid van de Ganges. De Ganges heeft een eeuwi-

ge, reinigende kracht die vervuiling ‗liefdevol uit het zicht draagt‘ (Alley, 1994: 129).  

Er zijn in het verleden pogingen gedaan om de vervuiling tegen te gaan, maar deze hebben tot nu 

toe nauwelijks effect gehad. In 1986 werd het grootste van deze projecten, het Ganges Actie Plan 

(GAP), ingesteld. Het belangrijkste doel van het plan is om de waterkwaliteit van de rivier te verbete-

ren (Jaiswal, 2007: 5). Dit project had de rivier moeten reinigen, maar blijkt intussen te zijn mislukt. In 

2007 werd vastgesteld dat de Ganges sinds het begin van de GAP alleen nog maar erger vervuild is 

geraakt (Jaiswal, 2007: 2). Het falen van het GAP komt onder andere door onverwachte effecten van 

plannen, een tekort aan geld, onduidelijke doelen en beslissingen die niet volledig zijn uitgevoerd 

(Jaiswal, 2007: 35).  

Het GAP is er dus niet in geslaagd om de vervuiling van de Ganges tegen te gaan. Door te analy-

seren waar het GAP verkeerd ging – welke zaken het over het hoofd zag en hoe zijn oplossingen on-

volledig of onjuist waren – kunnen nieuwe inzichten worden ontwikkeld in hoe dit soort vervuilings-

problemen kunnen worden opgelost. In dit onderzoek worden drie benaderingen gepresenteerd. Vanuit 

een milieuperspectief is het belangrijk om naar het hele pakket van maatregelen te kijken en te kijken 

welke effecten deze maatregelen hebben in een bepaalde samenleving. Ten tweede zou de religieuze 

status die de Ganges heeft ook in het voordeel van het schoonmaken kunnen worden gebruikt door 

mensen te activeren om de heilige rivier te beschermen. Een voorbeeld hiervan is de Swatcha Ganga 

Campaign dat later verder besproken wordt. Het vervuilingsprobleem heeft ten derde een ethische 

dimensie, omdat het vragen oproept over de relatie van de mens tot de natuur. Reflectie over deze 

relatie, en in het algemeen over hoe de vervuiling moet worden aangepakt, is bij het GAP te weinig 



Marit Haighton, Ruben Noorloos en Sandra van Soelen 

 
8 

voorgekomen. Een heroverweging van deze relatie kan leiden tot een meer duurzame en zorgvuldiger 

aanpak van de vervuiling. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom: “Wat kunnen we leren van 

het mislukken van het GAP?”. In dit onderzoek focussen we ons op de situatie in Varanasi, omdat 

deze stad een centrale plek heeft in het GAP en van grote religieuze betekenis is voor de Indiase sa-

menleving. 

Het doel van dit onderzoek is een meer omvattend begrip van het probleem te krijgen. Inzichten 

vanuit de drie genoemde disciplines zullen worden gebruikt om criteria op te stellen voor het oplossen 

van dit specifieke vervuilingsprobleem. Deze criteria kunnen in het vervolg van het GAP worden toe-

gepast, waardoor het in de toekomst succesvoller kan zijn. 

 

Om deze vraag te beantwoorden is een interdisciplinaire aanpak nodig. Allen F. Repko beschrijft in 

zijn boek Interdisciplinary Resarch (2008) een interdisciplinaire onderzoeksmethode. Binnen deze 

aanpak is het nodig om een interdisciplinaire aanpak te verantwoorden aan de hand van een aantal 

criteria: 

 De vraag/het probleem ligt op het snijvlak tussen disciplines; 

 De vraag/het probleem is complex; 

 Verschillende disciplines geven belangrijke inzichten in de vraag/het probleem; 

 Geen enkele discipline heeft het probleem uitputtend kunnen behandelen; 

 Het probleem is een onopgelost maatschappelijk probleem. (Repko 2008: 151) 

 

Het vervuilingsprobleem van de Ganges voldoet aan al deze criteria. Ten eerste bevindt het zich 

op het snijvlak van de disciplines religiewetenschappen, milieu-maatschappijwetenschappen en de 

ethiek. Ieder van deze disciplines draagt belangrijke inzichten aan om het probleem gedeeltelijk te 

kunnen begrijpen. Toch geeft geen van de disciplines op zichzelf inzichten die het vervuilingspro-

bleem direct kunnen oplossen. Zelfs inzichten uit de milieu-maatschappijwetenschappen, zelf al een 

multidisciplinair veld, hebben het vervuilingsprobleem niet afdoende aan kunnen pakken. Met behulp 

van dit interdisciplinaire onderzoek kunnen deze inzichten aangevuld worden met andere relevante 

inzichten. Bovendien is de vervuiling een complex probleem met vergaande milieutechnische gevol-

gen en heeft het een groot maatschappelijk belang in de Indiase samenleving. Om deze reden krijgt het 

GAP intussen al 25 jaar aandacht van de regering, zonder dat het probleem in die tijd opgelost is.  

Zoals gezegd heeft het probleem meerdere aspecten. Allereerst is er het milieukundig aspect, dat 

hier vanuit de milieu-maatschappijwetenschappen (MMW) benaderd zal worden. Dit zal gedaan wor-

den door het waterbeleid met betrekking tot de Ganges te bestuderen. De visie van MMW op de we-

reld is conform het ‗rational choice model‘ en het positivisme. Het ‗rational choice model‘ gaat ervan 

uit dat theoretische modellen kunnen worden ontwikkeld waarmee sociaal en economisch gedrag van 

mensen kan worden voorspeld. De theorie achter het positivisme is dat de wereldlijke realiteit te ont-

dekken is door empirische observaties (Repko, 2008: 99). Het gaat bij MMW om het milieu en de 

samenleving en hoe beide elementen met elkaar in contact staan via instituties, normen en regels. Door 

dit maatschappelijke beleidsveld in India te onderzoeken kan een goed beeld worden gegeven van de 

staat van het Ganges Actie Plan en wat er van het GAP te leren valt. 

Gezien de verheven positie die de Ganges inneemt in het hindoeïsme, is ook een religieuze bena-

dering van de vraag essentieel. De religieuze visie op de rivier speelt een grote rol in de Indiase sa-
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menleving.  Zij veroorzaakt niet alleen het probleem, maar kan ook gebruikt worden om het op te los-

sen door het beleid aan te passen aan de hindoeïstische opvatting van de rivier. Religiewetenschappe-

lijk onderzoek houdt zich bezig met narrativiteit – vooral analyse van de verhalen van (groepen) men-

sen – en de invloed die deze narrativiteit heeft op deze mensen, vooral vanuit de visie dat religie een 

belangrijk en krachtig aspect is dat wordt gebruikt om te bepalen hoe het individu tegenover zichzelf 

en de wereld staat. Het belang en de kracht van religie en de prevalentie van het hindoeïsme in India 

zorgen ervoor dat inzichten in het hindoeïsme relevant zijn voor het oplossen van het vervuilingspro-

bleem. 

Tot slot heeft het probleem een filosofisch-ethisch aspect. Vanuit de milieu-ethiek, een relatief 

nieuwe tak van de filosofische ethiek, kunnen onderliggende concepties van de relaties tussen mens en 

natuur geanalyseerd worden. Met zowel mens als natuur moet in het tegengaan van vervuiling reke-

ning worden gehouden; het gebruik van giftige chemicaliën door het GAP wijst erop dat aan beide 

misschien te weinig aandacht is besteed. Een wijsgerige analyse van de zaak is hier gewenst omdat 

deze een abstracter en meer samenhangend beeld kan geven van deze onderliggende concepties. Filo-

sofie plaatst ―multifaceted investigations into a cohesive framework and [teaches] how to assess 

knowledge for truth and to delineate relationships between different aspects of reality by examining 

their underlying concepts‖ (Repko, 2008: 76). Dit ―framework‖ is niet alleen nuttig bij de analyse van 

waar het GAP verkeerd ging, maar ook bij het nadenken over nieuwe oplossingen: door een compro-

mis te zoeken tussen verschillende opvattingen van de mens-natuurrelatie, kan uiteindelijk een gedeel-

de visie op een meer duurzame oplossing worden gevormd. 

 

Een aantal andere disciplines die mogelijk relevant zijn om inzicht te geven in dit vervuilingsprobleem 

zijn de politieke wetenschappen en bestuurskunde, bijvoorbeeld met betrekking tot mogelijke corrup-

tie. Inzichten uit deze beide disciplines kunnen de politieke en financiële processen die vaak een rol 

spelen verhelderen. Echter, het tekortschieten van het GAP laat zien dat andere invloeden belangrijker 

zijn. Een mogelijke politieke rol, namelijk aan de beleidsmatige kant, wordt bestudeerd door de 

milieu-maatschappijwetenschappen. Bestuurskunde zou een inzicht kunnen leveren in de indirecte 

oorzaken van het probleem, zoals de politieke organisatie. Aangezien bestuurskunde onder milieu-

maatschappijwetenschappen valt, kunnen mogelijk relevante bestuurskundige inzichten door MMW 

worden gebruikt. 

Tevens potentieel relevante disciplines zijn culturele antropologie en sociologie. Bijdragen vanuit 

de culturele antropologie kunnen belangrijk zijn, omdat er in de cultuur van de Indiase bevolking dui-

delijke redenen zijn waarom het GAP niet aanslaat. Deze redenen zijn echter religieus van aard, waar-

door zij doeltreffender kunnen worden benaderd vanuit de religiewetenschappen. Sociologie bestu-

deert groepen mensen in hun relatie tot de samenleving en zaken als de invloed van instituten daarop. 

Het belangrijkste aspect van deze relatie, dat invloed zou kunnen hebben op het vervuilingsprobleem, 

is religie. Deze factor wordt behandeld door de religiewetenschappen. De institutionele kant van het 

probleem kan, voor zover deze van invloed is, worden ‗opgevangen‘ door de milieu-

maatschappijwetenschappen. 

 Ook in de bètawetenschappen zijn disciplines te vinden die aan een beantwoording van de onder-

zoeksvraag zouden kunnen bijdragen. Biologie en scheikunde zouden inzichten kunnen leveren over 

de exacte kant van de vervuiling en zouden mogelijke chemische oplossingen kunnen aandragen en 
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inzicht kunnen geven in de processen die in het water plaatsvinden. Dit onderzoek richt zich echter 

vooral op de maatschappelijke kant van het probleem. Dit omdat er een aanpak nodig is die ook met 

de lokale bevolking rekening houdt. Voor zover biologische of chemische onderzoeksresultaten rele-

vant zijn, kunnen ze worden meegenomen door de milieu-maatschappijwetenschappen. 

 

Dit onderzoek begint met een beschrijving van het Ganges Actie Plan. Hierna zullen achtereenvolgend 

de inzichten vanuit de milieu-maatschappijwetenschappen, de religiewetenschappen en de filosofie 

behandeld worden. Deze geven ieder criteria waaraan een programma als het GAP zou moeten vol-

doen om succesvol te zijn. Hieruit zal een tweetal conflicten naar voren komen, namelijk wat betreft 

het begrip ‗duurzame ontwikkeling‘ en wat betreft de achterliggende assumpties van de disciplines. Na 

de conflicten te hebben overbrugd in de common ground, kunnen de verschillende disciplinaire criteria 

voor het GAP samengevoegd worden tot algemene aspecten waarmee het GAP rekening zouden moe-

ten houden om succesvol te zijn en kan de hoofdvraag beantwoord worden. 
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Ganges Actie Plan 

 

De Indiase regering realiseerde zich eind jaren 70 dat de rivieren in India in slechte staat verkeerden en 

niet meer geschikt waren voor de gebruiksdoelen; het Ministry of Environment and Forests speelde 

hierbij een belangrijke rol (MoEF, 2009: 1). De lokale overheden konden het vervuilingsprobleem in 

de Ganges niet oplossen, omdat er onder andere sprake was van een schaarste aan middelen. Daarom 

is er op nationaal niveau het Ganges Actie Plan (GAP) opgestart. Het GAP-beleid is opgesteld op ver-

zoek van de toenmalige premier Indira Ghandi die in 1979 het ―Central Pollution Control Board‖ 

(CPCB) de opdracht gaf om een onderzoek te doen naar de preventie en controle van watervervuiling 

(Jaiswal, 2007: 3). In 1984 waren er twee rapporten klaar en in 1985 werden er verdere stappen onder-

nomen: de Centrale Ganga Autoriteit en de Ganga Project Directie (GPD) werden opgericht als orga-

nisaties binnen de ‗Department of Environment‘ (Jaiswal, 2007: 3). Het GAP werd officieel gelan-

ceerd op 14 juni 1986 door premier Rajiv Gandhi in Varanasi, aangezien Indira Ghandi inmiddels was 

vermoord (Jaiswal, 2007: 3). Het budget voor het plan was ruim 300 miljoen euro (Jaiswal, 2007: 3). 

Het doel van het programma is niet alleen om de waterkwaliteit van de Ganges te verbeteren, 

maar ook om de biodiversiteit te behouden en een integrale riviermanagementbenadering te ontwikke-

len die ook op andere rivieren in India toepasbaar is (Jaiswal, 2007: 5). Het belangrijkste doel van het 

GAP is om de waterkwaliteit van de Ganges te herstellen naar de ‗bad klasse‘-standaard voor water-

kwaliteit, ook wel klasse B genoemd (Jaiswal, 2007: 5). De verdere uitwerking van de waterkwaliteit 

volgen op pagina 16. 

Dit hoofddoel moest worden bereikt door de bouw van rioolzuiveringsinstallaties en de verbete-

ring van het algehele rioolsysteem. In de eerste fase van het GAP was de bouw van 35 rioolzuiverings-

installaties gepland, waarvan er 3 in Varanasi zouden komen (CPCB, 2001: 5). Via de installaties zou 

het onbehandelde rioolwater eerst behandeld worden, voordat het in de Ganges terecht komt. Naast de 

verbetering van de waterkwaliteit door de bouw van rioolzuiveringsinstallaties waren er de volgende 

projecten verbonden aan het GAP:  

o Leveren van goedkope sanitaire voorzieningen op gemeenschap- en individueel niveau op 43 

vooraf geïdentificeerde locaties.  

o Installatie van 28 crematoria, zowel elektrische installaties als de verbetering van crematoria die 

met hout werken.  

o De randen van de rivier ontwikkelen op 35 locaties, inclusief trappen die leiden naar plaatsen in 

de rivier waar gebaad kan worden (bathing ghats). 

o Bebossing realiseren langs de Ganges. 

o Vervuilende industrieën moeten een Effluent Treatment Plants (ETPs) installeren, waardoor het 

afvalwater van de fabrieken behandeld wordt voordat het in de Ganges terecht komt.  

o Maatschappelijke bewustwording en participatie vergroten tijdens het GAP (MoEF, 2009: 10). 

Het GAP omvat naast deze activiteiten tevens onderzoeksactiviteiten en metingen van waterkwaliteit 

op verschillende plekken langs de Ganges.  

De duur van het project zou oorspronkelijk 6 tot 7 jaar zijn, maar door problemen met grondaan-

kopen, rechtszaken en het tekort aan ervaringen met de implementatie van dit soort grote projecten 

ontstond een aanzienlijke vertraging (MoEF, 2003). In 1993 is men een tweede fase gestart van het 

GAP, waarbij het project is uitgebreid naar meerdere grote steden langs de Ganges. In 1995 is het be-
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leid nog breder getrokken, door andere rivieren van India erbij te betrekken. Het plan kreeg tevens een 

andere naam: ‗National River Conservation Plan‘ (NRCP) (Jaiswal, 2007: 4). Dit plan is nog steeds in 

werking in de rivier de Ganges.  

Voor de uitvoering van het GAP werden er nieuwe organen gevormd, zoals de eerder genoemde 

Central Ganga Authority (CGA), die op het beleid moest toezien en ook plannen moesten maken voor 

andere rivieren in India. Momenteel is het CGA omgevormd tot de National River Conservation Aut-

hority en staat dit orgaan bovenaan het institutionele schema voor het GAP (CAG, 2000). In dit sche-

ma (zie onderstaande afbeelding) is de verhouding te zien tussen de verschillende organen die het 

GAP moeten uitvoeren, monitoren en controleren. Zo is er een sturende commissie en een commissie 

die over het monitoren gaat. De Ganga Project Directorate (GPD) gaat over de implementatie van het 

GAP (MoEF, 2009: 10). Het plan was niet alleen een idee van de regering, het was ook de bedoeling 

dat de lokale Indiase bevolking en organisaties hierin konden participeren (Jaiswal, 2007: 4). Zo is de 

Sankat Mochan Foundation betrokken geweest bij de ontwikkeling en de uitvoering van het GAP in 

Varanasi (SMF, 2007). Deze organisatie voert bijvoorbeeld watermetingen uit om de kwaliteit van het 

water in Varanasi vast te stellen en heeft de Swatcha Ganga Campaign opgezet om het publiek bewust 

te maken van de problemen en te laten participeren in het proces.  

 

 

  

In 2007 is er een kritische analyse gepubliceerd waarin wordt geschreven dat het GAP is mislukt. 

Volgens deze analyse is de Ganges nog erger vervuild is dan toen het GAP werd ingesteld (Jaiswal, 

2007: 2). Dit komt voor een groot deel door vervuiling door chemicaliën die worden gebruikt in riool-

zuiveringsinstallaties. Het water uit deze installaties wordt voornamelijk gebruikt als irrigatiewater, 

maar doordat het vervuild is, veroorzaakt het mislukte oogsten en allerlei ziektes en verminkingen 
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(Jaiswal, 2007: 39). Andere oorzaken van het falen van het GAP zijn een tekort aan geld, onduidelijke 

doelen en het ontbreken van duidelijke beslissingen: bestuurskundige problemen. Daardoor heeft het 

GAP zijn doelstellingen niet kunnen realiseren. Er zijn eveneens problemen met de geïnstalleerde 

rioolzuiveringsinstallaties. Deze installaties zijn afhankelijk van energie en kunnen daardoor niet de 

hele dag aan staan. Daarnaast raken de installaties overstroomd tijdens de regenperiode, waardoor de 

installaties 3 tot 5 maanden niet meer kunnen werken (Hamner, 2006: 115). 

De Indiase regering noemt het GAP echter een gemengd succes, omdat ondanks de bevolkings-

groei de vervuiling in de Ganges niet verergerd is (MoEF, 2009: 18). Een verdere analyse van het 

GAP is te vinden in het volgende hoofdstuk. 
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Ganges: van ziekmakend naar beter? 

Een milieu-maatschappijwetenschappelijke analyse 

 

De vervuiling van de Ganges in Varanasi is in de eerste plaats een milieuprobleem. Door menselijke 

activiteiten wordt het ecosysteem van de rivier verstoord en dit levert vervolgens problemen op voor 

zowel de mens als de natuur. Het doel van dit hoofdstuk is om het Ganges Actie Plan te analyseren en 

evalueren vanuit een milieukundig perspectief om op die manier aanbevelingen te kunnen doen om de 

kwaliteit te verbeteren. In dit hoofdstuk zal eerst kort naar de karakteristieken van de Ganges worden 

gekeken en daarna naar de oorzaken van de vervuiling. Vervolgens zal het GAP worden geanalyseerd. 

Uit de beleidsanalyse volgen criteria en aanbevelingen voor toekomstig beleid; deze criteria zullen 

worden besproken in de conclusie van het hoofdstuk. 

 

De karakteristieken van de Ganges  

De Ganges is de belangrijkste waterbron in het noorden van India. In de rivier zijn door het jaar heen 

grote verschillen te zien in de waterhoogte en stroomsnelheid. De rivier komt aan water door regenval, 

oppervlaktewaterstromen en smeltende sneeuw van gletsjers. Het smeltwater is afkomstig uit het Hi-

malaya gebergte en het Vindya Hoogland. De regenval vindt vooral plaats in de regenperiode van juni 

tot september, waarin het water veel hoger staat dan in de rest van het jaar (MoEF, 2009: 6). De rivier 

treedt dan uit zijn oevers tot een breedte van 0,5 tot 2 kilometer. Hoe de stroomsnelheid kan verande-

ren door het jaar heen in Varanasi en andere plaatsen langs de Ganges is te zien in grafiek 1. De Gan-

ges heeft een bijzondere eigenschap: de rivier is in staat om biologisch afval 15 tot 25 keer sneller af te 

breken dan andere rivieren in de wereld (Sampat, 1996: 25). De omgeving van de Ganges is daarente-

gen een van de dichtstbevolkte gebieden in de wereld, waardoor er veel druk komt te staan de op de 

kwaliteit van het water uit de rivier.  
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De afgelopen jaren zijn de waterpatronen en gebruikspatronen van de Ganges aan het veranderen. 

Deze veranderingen worden veroorzaakt door een combinatie van klimaatverandering, populatiegroei, 

economische groei en de manier waarop de hulpbron wordt beheerd (Hosterman, 2009). Klimaatver-

andering zal in de toekomst invloed hebben op de Ganges: de temperatuur zal stijgen in het gebied, 

waardoor de gletsjers in de Himalaya zich zullen terugtrekken en er minder water in de Ganges te-

rechtkomt. Ook zullen de regenpatronen veranderen waardoor er meer extreme situaties ontstaan: meer 

droge periodes en periodes met overstromingen (Hosterman, 2009: 6-7). Hierdoor zal de waterbe-

schikbaarheid door het jaar heen veranderen. De beschikbaarheid van water komt tevens onder druk te 

staan door de snelle bevolkingsgroei in het gebied, waardoor de vraag naar water zal toenemen. Het 

zal daarom alsmaar moeilijker worden om uit de rivier voldoende water te halen voor de bevolking. In 

het Ganges gebied groeide de bevolking in de periode tussen 1991 en 2001 met 32 procent en dezelfde 

groei wordt in de toekomst verwacht (MoEF, 2009: 8). Hierdoor zal de vervuiling in het gebied ook 

toenemen.  

 

Het vervuilingsprobleem in de Ganges 

Het water van de Ganges is vervuild door veel verschillende oorzaken, zoals ook al is uitgelegd in de 

inleiding. De menselijke druk op de rivier wordt veroorzaakt door het socio-economische belang van 

het gebied voor de groei van de industrie, landbouw, aquacultuur, havenactiviteiten en het toerisme 

(Sarkar et al., 2007: 1559). India is een land in opkomst, met een hoge economische groei en een hoge 

bevolkingsgroei. Hierdoor zal de menselijke druk in de toekomst alleen maar toenemen als er niet 

wordt ingegrepen door de regering. Op dit moment is het onbehandelde rioolwater dat wordt geloosd 

in de Ganges de belangrijkste oorzaak van de vervuiling in de Ganges. In Varanasi alleen al wordt er 

dagelijks 200 miljoen liter onbehandeld rioolwater in de rivier geloosd (Hamner et al., 2006: 113). In 

Varanasi is in 1917 door de Britten wel een rioolsysteem gebouwd, maar dit systeem brengt enkel het 

rioolwater naar de Ganges en is inmiddels verouderd, waardoor er bijvoorbeeld veel lekkages ontstaan 

zijn (Sampat, 1996). Andere belangrijke verontreinigingen van de Ganges zijn industrieel afvalwater, 

resten van chemische pesticiden en kunstmest uit de landbouw, (huiselijk) afval en lichamen van men-

sen en dieren (Jaiswal, 2007: 2). In afbeelding 2 zijn de causale relaties te zien die bij het vervuilings-

probleem een rol spelen. 

 

Het gevolg van de vervuiling is dat de kwaliteit van het water in de Ganges achteruitgaat, wat als 

gevolg heeft dat de rivier minder goed als hulpbron voor de mens kan dienen (Sarkar et al., 2007: 

1559). Veel mensen die rondom de Ganges wonen, gebruiken het water uit de Ganges voor allerlei 
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dagelijkse bezigheden. Hierdoor kan de vervuiling schade toebrengen aan de gezondheid van die men-

sen. Zij zijn vatbaar voor watergerelateerde ziekten, zoals acute maagklachten, diarree, cholera, dysen-

terie, hepatitis-A en tyfus (Hamner et al., 2006: 113). De meeste van deze ziekten zijn besmettelijk, 

waardoor familie en vrienden van de besmette personen ook kwetsbaar zijn voor de ziekten (Hamner 

et al., 2006: 129).  

Uit onderzoek is tevens gebleken dat er een relatie is tussen armoede, een laag opleidingsniveau 

en het aantal mensen dat ziek wordt van de vervuilde Ganges (Hamner et al., 2006: 122). Varanasi is 

een dichtbevolkte stad, waardoor er wijken zijn waar de watergerelateerde ziekten veel schade kunnen 

aanrichten. Zo is in 2005 66 procent van de bevolking van Varanasi in aanraking gekomen met een 

besmettelijke ziekte gerelateerd aan water (Hamner et al., 2006: 113). De ziekten kunnen grotendeels 

worden voorkomen door een effectieve verzameling, behandeling en verwijdering van het onbehan-

delde rioolwater en het creëren van een schone watervoorziening (Hamner et al., 2006: 131). 

De menselijke activiteiten, zoals landbouw en industrieën, hebben grote invloed op de waterkwa-

liteit in de Ganges. De waterkwaliteit is een belangrijke indicator voor de staat van het water in een 

bepaalde rivier en wordt bepaald door fysische, chemische, biologische en bacteriologische parameters 

(Sargaonkar, 2002: 43). Deze verschillende parameters geven aan wat de samenstelling van het water 

is. Voor verschillende doelen waar het water voor wordt gebruikt, bestaan er verschillende waternor-

men. Daarbij valt te denken aan normen voor drinkwater, water voor huishoudelijk gebruik, irrigatie-

water, recreatiewater en water voor industrieel gebruik. De Indiase normen die gelden volgens de 

‗Central Pollution Control Board‘ (CPCB) staan in figuur 1 in bijlage 1. Belangrijke parameters voor 

de waterkwaliteit zijn ―faecal coliform count‖ (FCC), ―biological oxygen demand‖ (BOD) en ―Dissol-

ved Oxygen‖ (DO) (Hamner et al., 2006: 114). FCC betekent in het Nederlands zoiets als ‗fecale coli-

formen‘, dit zijn bacteriën die in menselijke uitwerpselen zitten. De FCC-indicator geeft aan hoeveel 

van die bacteriën er per 100 ml in het water zitten. BOD betekent in het Nederlands ‗biologisch zuur-

stofverbruik‘, en geeft de hoeveelheid zuurstof aan die micro-organismen nodig hebben voor de af-

braak van biologische afbreekbare organische stoffen. Hoe meer zuurstof er nodig is (aangegeven in 

milligram zuurstof per liter water), hoe vuiler het water is. DO geeft aan hoeveel zuurstof er is opge-

lost in het water. Hoe meer zuurstof er in het water zit, hoe beter dit is voor het leven in de rivier. Ver-

der wordt er gebruik gemaakt van de ‗total coliform‘, wat het totale aantal bacteriën per 100 ml in het 

water aangeeft (Lacy, 2006: 47). Dit zijn de parameters waarop de Indiase regering vooral metingen 

verricht. (MoEF, 2009: 13). Informatie over de waterkwaliteit van het water in de Ganges wordt be-

handeld in de volgende paragraaf. 

  

Analyse van het Ganges Actie Plan 

Het GAP is ingesteld in 1986 om het vervuilingsprobleem in de Ganges aan te pakken. De waterkwali-

teit moet weer worden hersteld naar de ‗badklasse‘-norm, de normen daarvoor zijn als volgt (Jaiswal, 

2007: 5): 

  BOD    maximaal 3 mg/l  

  DO   minimaal 5 mg/l 

  Total Coliform   10 000/100 ml 

  Faecal Coliform  2500/100 ml 
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Om dit doel te bereiken worden verschillende middelen ingezet; de finale relaties zijn te zien in af-

beelding 3. 
 

 
 

Het grootste deel van de vervuiling wordt veroorzaakt door de lozing van onbehandeld rioolwater; 

deze bron representeert 75 procent van de vervuiling en is daarom een prioriteit binnen het GAP 

(Jaiswal, 2007: 11). Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn er verschillende rioolzuiveringsinstallaties 

gebouwd in steden langs de Ganges. Daarnaast wordt het rioolwater onderschept en naar de verschil-

lende installaties geleid en wordt er gewerkt aan sanitaire voorzieningen tegen lage kosten (Jaiswal, 

2007: 16). Op die manier wil de Indiase regering de vervuiling van de Ganges door onbehandeld ri-

oolwater tegengaan. Daarnaast wil de regering het behandelde rioolwater gebruiken als irrigatiewater, 

wat verschillende voordelen heeft. Zo wordt de rivier beschermd tegen vervuiling, heeft de landbouw 

het hele jaar door beschikking over water en is het beter voor het grondwaterniveau (MoEF, 2003: 5).  

Het ―Central Pollution Control Board‖ van India heeft in 2001 gekeken naar de toestand van de 

verschillende rioolzuiveringsinstallaties langs de Ganges. Onder het GAP zijn in Varanasi drie riool-

zuiveringsinstallaties gebouwd: Varanasi-Bhagwanpur, Varanasi-Dianpur en Varanasi-SPT-DLW. 

Alle drie de installaties waren actief in 2001 en werken met de ―activated sludge process‖ methode. 

Deze methode houdt in dat het rioolwater wordt gezuiverd met behulp van lucht en biologische vlok-

ken van bacteriën en micro-organismen (CPCB, 2001). Het doel is om via biologische processen het 

water te zuiveren en de schadelijke stoffen af te breken. In de onderstaande tabel staan de gegevens 

van de verschillende installaties in Varanasi. De totale gerealiseerde waterzuiveringcapaciteit is 100 

miljoen liter per dag (CPCB, 2001: 15). Helaas is minstens een dubbele capaciteit nodig, omdat er uit 

schattingen blijkt dat er dagelijks 200 miljoen liter onbehandeld rioolwater in Varanasi in de Ganges 

wordt geloosd (Hamner et al., 2006: 113). Op dit punt zou er dus nog veel winst te boeken kunnen 

zijn. In tabel 1 staan gegevens over de effecten van de behandeling op de waterkwaliteit. Zoals te zien 

is, worden lang niet alle schadelijke stoffen uit het water gehaald en bevat het behandelde water nog 

veel te hoge concentraties schadelijke stoffen als je kijkt naar de opgestelde normen (zie bijlage 1). 

Doordat het water wordt geloosd in de Ganges, worden de concentraties wel minder: het blijven echter 

schadelijke concentraties in het water dat bijvoorbeeld voor de irrigatie wordt gebruikt.  
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Een ander belangrijk onderdeel van het GAP is het monitoren van de waterkwaliteit. Daarvoor 

maakt de Indiase regering gebruik van verschillende meetpunten van wetenschappelijke instituties 

langs de Ganges (MoEF, 2009: 13). Er worden metingen gedaan op een maandelijkse basis, waarbij 

negen parameters worden gemeten. De Analytical Quality Control bewaakt de betrouwbaarheid van 

deze waterdata (MoEF, 2009: 13). In tabel 2 staan waterkwaliteitsgegevens van het Ministry of Envi-

ronment and Forests (MoEF) voor de periode 1986-2008 met gegevens over de parameters BOD en 

DO. Hieruit blijkt dat op het gebied van Biological Dissolved Oxygen de opgestelde normen worden 

gehaald, na de invoering van het GAP. In het geval van de Dissolved Oxygen, was de situatie al vol-

doende volgens de norm in 1985 en is de waarde toegenomen, wat een positief resultaat is. Volgens de 

MoEF zijn de beoogde kwaliteitsnormen daardoor gehaald (MoEF, 2003). Dit zijn echter gegevens 

van de regering en de vraag is hoe betrouwbaar ze zijn. Het water van de Ganges is nog steeds ernstig 

vervuild (Jaiswal, 2007: 2). Het is dus vreemd dat de waterkwaliteit is verbeterd volgens de regering.  

 

De Sankat Mochan Foundation (SMF) is een NGO die al sinds 1986 zelf de waterkwaliteit van de 

Ganges in Varanasi meet. De gegevens die door SMF worden gemeten komen niet volledig overeen 

met de gegevens van de regering. Zoals in tabel 3 is te zien, wordt de norm voor DO wel gehaald in de 

gegevens van SMF. De norm van BOD wordt echter niet gehaald: deze waarden zitten boven de 5 

mg/l, terwijl de norm op maximaal 3,0 mg/l is vastgesteld door het CPCB. De grootste overschrijding 

is te zien bij de Feacal Coliform Count: de norm hiervoor is 2500/100ml en SMF heeft een waarde van 

49 000 gemeten in 2009. Dit is een overschrijding van bijna 20 keer de toegestane hoeveelheid. Hier-

uit valt af te leiden dat er in Varanasi nog steeds veel onbehandeld rioolwater in de Ganges wordt ge-

loosd. In bijlage 2 staan nog twee grafieken met uitgebreidere watermetingen van de Sankat Mochan 

Foundation van de parameters BOD en FCC. Hierin is te zien dat vooral bij de FCC grafiek de norm 

veelvuldig wordt overschreden. De norm voor FCC is 2500/100 ml, wat 2,5 x 10
3
 is, terwijl de metin-

gen vooral tussen 10
4
 en 10

5
 zitten, wat een ruime overschrijding betekent. Een kritische kanttekening 

moet wel worden gemaakt bij de metingen van de Sankat Mochan Foundation. De metingen van de 

Tabel 1: gegevens over de rioolzuiveringsinstallaties in Varanasi (CPCB, 2001: 15/21/22). 

 Capaciteit in miljoen 

liter per dag 

Procent verminde-

ring van BOD 

Procent vermindering 

van TSS 

Geld toegewezen in 

miljoen € 

Bhagwanpur 8  55 67.5 ≈0,92 

Dianpur 80  77 76 ≈2,77 

SPT-DLW 12 64 30 ≈0,10 

BOD: Biochemical Oxygen Demand; TSS: Total Suspended Solids 

Tabel 2: waterkwaliteitsgegevens Ganges 1986-2005 (MoEF, 2009: 29) 

Station/ 

locatie 

1986 1993 2002 2005 2008 Standaard 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

Varanasi 

U/S 

5,6 10,1 8,2 0,8 10,8 3,0 8,6 2,0 7,5 2,2 Min 5,0 Max 

3,0 

Varanasi 

D/S 

5,9 10,6 7,6 1,0 7,5 2,5 8,3 2,3 7,3 3,0 Min 5,0 Max 

3,0 
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waterkwaliteit worden gedaan op een andere locatie dan die van de Indiase regering. De regering 

maakt gebruik van meetpunten aan het begin en aan het einde van de stad, de Sankat Mochan Founda-

tion heeft een meetpunt midden in de stad. Hierdoor kunnen de gegevens niet goed met elkaar worden 

vergeleken. Het is echter wel vreemd dat er zulke verschillen zitten in de waterkwaliteitsgegevens 

binnen dezelfde stad. De waterkwaliteitsgegevens van de regering moeten daardoor niet zomaar voor 

waar worden aangenomen.   

 

Tabel 3: waterkwaliteitsgegevens SMF (Friends of Ganges, 2009) 

Meet station Jaar DO (mg/l) BOD (mg/l) Feacal Coliform Count 

(cfu/100ml) 

Tulsi Ghat 2008 9,6 5,8 27 000 

Tulsi Ghat 2009 7,0 5,3 49 000 

 

Naast het rioolwater uit de stad zijn ook industrieën verantwoordelijk voor de vervuiling van de 

Ganges. De industrieën veroorzaken ongeveer 20 procent van de vervuiling in de Ganges, maar deze 

vervuiling is wel schadelijker door de hogere concentratie van schadelijke stoffen (MoEF, 2009: 12). 

De industriële vervuiling is niet goed biologisch afbreekbaar, waardoor deze vervuiling schadelijker is 

voor de rivier. Onder het GAP zijn er in 1985 68 vervuilende fabrieken geïdentificeerd in de omgeving 

van Varanasi; deze fabrieken zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de industriële vervuiling 

(Jaiswal, 2007: 18). Om deze vervuiling aan te pakken, moeten deze fabrieken een Effluent Treatment 

Plant (ETP) installeren: een systeem dat het afvoerwater van de fabrieken behandeld, voordat het wa-

ter wordt geloosd in de Ganges (Jaiswal, 2007: 18). In 2007 hadden 59 van de inmiddels 83 geselec-

teerde fabrieken rondom Varanasi een ETP geïnstalleerd (Jaiswal, 2007: 18). Hierdoor is de industriële 

vervuiling nog niet in voldoende mate aangepakt, als er wordt gekeken naar de doelstellingen van het 

GAP.  

Het GAP is onderworpen aan een aantal kritische analyses, waardoor gebleken is dat er veel din-

gen mis zijn gegaan. Rakesh Jaiswal, de oprichter van de Indiase NGO Eco Friends, heeft een kritisch 

rapport gepubliceerd waarin het GAP onder de loep wordt genomen. Uit de analyse blijkt dat het ge-

zuiverde water gevaarlijke chemicaliën bevat. Het gezuiverde water wordt vooral gebruikt voor irriga-

tie, waardoor de chemicaliën terechtkomen in het voedsel en zorgen voor mislukte oogsten, ziektes en 

verminkingen (Jaiswal, 2009: 39). Er wordt door Jaiswal gesteld dat het GAP is mislukt door de vol-

gende factoren: 

o  er was sprake van verkeerde implementatie,  

o  de lokale overheden zijn hun verantwoordelijkheden niet nagekomen,  

o  de doelen van het GAP waren onduidelijk,  

o  preventieve maatregelen zijn nooit genomen,  

o  er was sprake van slecht management en corruptie, en 

o  er was geen transparant beleid aanwezig (Jaiswal, 2007: 39).  

Hierdoor heeft het GAP zijn doelen niet gehaald volgens Jaiswal.  

Een ander probleem met de installaties is dat ze afhankelijk zijn van elektriciteit, die in de regio 

niet de hele dag beschikbaar is. Hierdoor kunnen de installaties niet de hele dag aanstaan (Hamner, 

2006: 114). Daarnaast raken de putten van de installaties overstroomd tijdens de regenperiode, waar-

door de installaties 3 tot 5 maanden niet kunnen werken (Hamner, 2006: 115).  



Marit Haighton, Ruben Noorloos en Sandra van Soelen 

 
20 

Volgens de kritische analyse van het Ministry of Environment and Forests (MoEF) heeft het GAP 

bijgedragen aan de verbetering van de waterkwaliteit op verschillende locaties. Het plan heeft ervoor 

gezorgd dat de waterkwaliteit ondanks de bevolkingsgroei niet verslechterd is en heeft gezorgd voor 

meer maatschappelijk bewustzijn (MoEF, 2009: 19). Helaas heeft de waterkwaliteit in Varanasi nog 

niet de ‗badklasse‘-standaard gehaald. De MoEF heeft onderkend dat het GAP last ondervond van een 

aantal beperkingen, namelijk dat:  

o  enkel een deel van de vervuiling werd aangepakt,  

o  het plan zich enkel concentreerde op de verbetering van de waterkwaliteit,  

o  alleen de riolering van grote steden werd aangepakt, 

o  vervuiling vanuit de landbouw niet werd aangepakt, 

o  veel vervuiling door zware metalen en andere parameters niet werd gemeten in de water-

kwaliteit en niet aangepakt, en 

o  interactie tussen grondwater en oppervlaktewater niet werd aangepakt (MoEF, 2009: 19-

20). 

Naast deze beperking was er een probleem met de vraag welke instantie de verantwoordelijkheid 

had over het GAP en was er weinig participatie van de verschillende actoren, zoals religieuze groepen 

en maatschappelijke organisaties (MoEF, 2009: 20). Ook bij de uitvoering van het GAP is niet alles 

vlekkeloos verlopen. De staten die het plan hadden moeten uitvoeren, waren niet goed voorbereid op 

hun taken. De meeste staten hadden niet genoeg financiële middelen, geen stabiele elektriciteitsvoor-

ziening en te weinig ervaren mankracht om het plan uit te voeren (MoEF, 2009: 21). Daarnaast waren 

er technische tekortkomingen met zuiveringsinstallaties. De rioolsystemen waren ingericht in centrale 

installaties, waardoor het veel geld en energie kost om het afvalwater naar de centrales te krijgen 

(MoEF, 2009: 21). Ook bleken veel centrales snel te klein te zijn door de snelle bevolkingsgroei en 

werd veel afvalwater onbehandeld in de Ganges geloosd (MoEF, 2009: 21).  

De Indiase regering noemt het GAP een gemengd succes, maar uit de bovenstaande analyse van 

de regering zelf blijkt dat er een hele hoop is misgegaan. Veel van deze fouten en beperkingen konden 

van tevoren worden voorzien of anders gedurende de vele jaren van het programma worden aangepakt. 

De bevolking van India groeit bijvoorbeeld al heel wat jaren explosief en er is voldoende kennis in de 

wetenschappelijke wereld over zaken zoals rioolzuiveringsinstallaties die de regering had kunnen 

raadplegen. Wel is door de Indiase regering erkend dat het ‗River Conservation Programme‘ moet 

worden herzien en is de regering druk bezig met het hervormen van de lopende programma‘s (MoEF, 

2009: 22). 

Een belangrijk doel van het GAP was om publieke participatie en bewustwording onder de be-

volking te realiseren. Er wordt gesteld dat het GAP niet alleen een regeringsplan is, maar een plan 

voor alle mensen in India (Jaiswal, 2007: 4). Ondanks de goede intenties van het GAP waren er weinig 

mogelijkheden om te participeren – sommige maatschappelijke groepen die veel van de Ganges ge-

bruik maken werden zelfs uitgesloten van het participatieproces (Ahmed, 1994). Het GAP is uitge-

voerd als een top-down technocratisch plan. Hierdoor heeft ‗participatie‘ niet veel invloed gehad, maar 

is het meer een symbolische benaming (Ahmed, 1994: 8). Participatie kan juist een goed mechanisme 

zijn om een beleidsplan te laten slagen, zeker bij een probleem dat verschillende groepen in de samen-

leving mede veroorzaken en waarbij culturele en religieuze opvattingen een belangrijke rol spelen; 

zonder de medewerking van de gemeenschap kan het GAP niet slagen (Sampat, 1996). Participatie 



De Ganges: puur en vervuild 

 
21 

wordt in de huidige maatschappij gezien als een vereiste voor de duurzaamheid en het succes van pro-

jecten in ontwikkelingslanden (Ahmed, 1994: 3). Bij de ontwikkeling en de uitvoering van het GAP 

waren veel partijen betrokken. Hierdoor ontstaat er een onoverzichtelijke situatie, waardoor het niet 

altijd duidelijk is welke partijen zouden moeten participeren. In bijlage 3 is een schema te zien met de 

betrokken partijen.  

Een ander gevoelig punt rondom het GAP is de complexiteit die speelt rondom de betrokken in-

stituties. Er spelen verschillende instituties een rol bij het beleidsprogramma. Op nationaal niveau 

hebben verschillende ministeries met waterbeleid te maken. Het Ministry of Environment and Forests 

(MoEF) is al eerder genoemd als belangrijk uitvoeringsorgaan. Daarnaast hebben het Ministry of Wa-

ter Resources, Ministry of Rural Development en het Ministry of Agriculture and Cooperation invloed 

op het water beleid (James, 2003: 8). Tevens hebben allerlei gespecialiseerde overheidsorganen in-

vloed op het water beleid, zoals het Central Pollution Control Board en de Central Ganga Authority. 

De lagere overheden krijgen de opdracht om het beleid vervolgens uit te voeren. Voor een goed func-

tionerend beleid is samenwerking nodig tussen de vele verschillende instituties. Op institutioneel ni-

veau is er in India een tekort aan visie en geïntegreerd beleid, een tekort aan coördinatie tussen de 

verschillende organen, tekort aan capaciteit en is er sprake van institutionele corruptie (James, 2003: 

10). Om deze problemen op te lossen, moet de Indiase regering kritisch kijken naar de organisatie en 

waar mogelijk de instituties hervormen (James, 2003: 14). Een mogelijke oplossing is om één ministe-

rie verantwoordelijk te maken voor het GAP, zodat dit ministerie de uitvoering kan leiden en overzien. 

Hierdoor kan de overheidstructuur tevens beter gecoördineerd worden (James, 2003: 12). Tevens is het 

belangrijk om goed opgeleide mensen te hebben op de verschillende overheidsniveaus (James, 2003: 

14). 

Een ander probleem dat speelt rondom het GAP is de verhouding tussen de wetenschap en de be-

leidspraktijk. Er is veel kennis over goede rioolzuiveringsinstallaties beschikbaar, maar deze kennis is 

onvoldoende gebruikt (MoEF, 2009). Zo heeft de Sankat Mochan Foundation verschillende keren 

plannen ingediend om op een effectievere manier rioolwater te verzamelen en te behandelen en hier-

mee heeft de regering niets gedaan (Mishra, 2005: 757). Er is ook veel kennis over beleidprocessen en 

participatieprocessen. Deze kennis is te weinig gebruikt bij de inrichting van het beleidsproces. Door 

gebruik te maken van de beschikbare kennis, kunnen fouten die anderen hebben gemaakt voorkomen 

worden.  

 

Oplossingsmogelijkheden voor het vervuilingsprobleem 

Uit de analyse van het GAP is gebleken dat er veel elementen niet zijn gelopen zoals gepland en dat 

het beleid niet heeft geleid tot de gewenste doelen. Verschillende bronnen spreken over tekortkomin-

gen van het GAP, zelfs bronnen vanuit de Indiase regering zelf. Daardoor is het duidelijk dat het GAP 

tekort is geschoten. Er zijn echter wel haalbare oplossingen te bedenken voor het vervuilingsprobleem 

in de Ganges. Het belangrijkste doel van het GAP is de behandeling van het grootste deel van het ri-

oolwater. Op dit moment wordt maar de helft van het rioolwater in Varanasi gezuiverd en dit gebeurt 

niet op de meest efficiënte manier. Hierdoor voldoet het behandelde rioolwater nog steeds niet aan de 

gestelde normen en wordt het probleem niet opgelost. Een oplossing zou zijn om meer capaciteit te 

genereren in bestaande rioolzuiveringsinstallaties of om meer installaties te bouwen, zodat al het ri-
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oolwater kan worden gezuiverd voordat het water in de Ganges terechtkomt. Daarnaast is het goed om 

het zuiveringsproces efficiënter te maken (Mishra, 2005: 760).  

Er zijn verschillende technieken bekend waardoor afvalwater kan worden gezuiverd. De Indiase 

wateringenieur en hoge priester Veer Bhadra Mishra, tevens de oprichter van de Sankat Mochan 

Foundation, stelt in een artikel dat een technische oplossing voor het vervuilingsprobleem in Varanasi 

mogelijk is: het Advanced Integrated Wastewater Oxidation Pond System (AIWPS) (Mishra, 2005: 

759). Dit is een manier van waterzuivering waarbij op een ecologisch efficiënte manier het afvalwater 

wordt behandeld. Het afvalwater wordt door vier vijvers geleid, waar op verschillende wijzen het wa-

ter wordt gezuiverd. Mishra heeft een ontwerp klaarliggen, waardoor er een AIWSP-installatie kan 

worden gebouwd met een capaciteit van 300 miljoen liter per dag; dit zou wel voldoende capaciteit 

betekenen voor het rioolwater dat dagelijks ontstaat in Varanasi (Mishra, 2005: 759). Naast dit sys-

teem horen er andere maatregelen bij het plan, om te zorgen voor een efficiënte waterzuivering in Va-

ranasi. Daarbij staan energiezuinigheid en ecologische verantwoordelijkheid centraal. Dit plan is tot op 

heden nog niet gebruikt door de Indiase regering en wordt enkel op kleine schaal uitgevoerd (Mishra, 

2005).  

Het AIWPS-systeem van rioolwaterzuivering is effectiever en efficiënter dan het ASP-systeem 

dat nu wordt gebruikt in de installaties in Varanasi. Volgens het CPCB gebruikt het AIWPS-systeem 

systeem 1/3 van de mankracht die het ASP-systeem gebruikt (CPCB, 2001: 31). Ook is er minder geld 

nodig om de installaties te laten opereren en te onderhouden. Het ASP-systeem is daarbovenop ener-

gie-intensief. Gebrek aan elektriciteit vormt nu een belemmering voor de installaties om de hele dag 

aan te kunnen staan, waardoor veel rioolwater alsnog onbehandeld in de Ganges terechtkomt. Een 

systeem dat minder elektriciteit verbruikt, zal daarom sowieso beter werken in Varanasi. Tevens be-

reikt het AIWPS-systeem een beter waterzuiveringsresultaat dan het ASP-systeem; daardoor is dit 

systeem zeker de moeite waard om te overwegen bij toekomstige bouw van waterzuiveringssystemen. 

Naast een efficiënter systeem van waterzuivering kan het managen van de rivier worden verbe-

terd. Een oplossing daarvoor wordt in de literatuur integraal watermanagement genoemd. Dit wordt 

gedefinieerd als: ‗a process which promotes the coordinated development and management of water, 

land and related resources, in order to maximize the resultant economic and social welfare in an equi-

table manner without compromising the sustainability of vital ecosystems‘ (Singh, 2009: 602). Inte-

graal watermanagement gaat ervan uit dat er enkel een goed waterbeleid kan worden gevoerd, als de 

hele hydrologische cyclus in ogenschouw wordt genomen. Beleid moet breed worden opgesteld en 

aansluiten bij natuurlijke en socio-economische systemen (Singh, 2009: 606). Er moet een balans 

worden aangebracht tussen het milieu, de samenleving en de economie om te zorgen voor een efficiënt 

watergebruik (Gupta, 2010). Daarnaast is het belangrijk dat het hele vervuilingsprobleem wordt aan-

gepakt in de plannen vanuit de overheid.  

Een benadering die aansluit bij het integrale waterbeheer is de ‗ecosystem approach‘, waarbij het 

natuurlijke milieu een belangrijke rol heeft. De natuurlijke balans is door de mensen verstoord en die 

moet worden hersteld (Asabina, 2008: 89). De rivieren kunnen van nature vervuiling afbreken en de 

Ganges is daar zelfs bovengemiddeld goed in. Om deze natuurlijke reinigende krachten van de rivieren 

voldoende te benutten, moet er een goede balans zijn tussen bewoonde en onbewoonde gebieden langs 

de rivier (Asabina, 2008: 87). Op die manier krijgt de rivier de kans om een deel van de vervuiling af 

te breken. Wel moet er niet te veel vervuiling in de rivier komen. Duurzaamheid speelt hierbij ook een 
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belangrijke rol. Het is belangrijk dat huidige en komende generaties op een veilige manier van de na-

tuurlijke hulpbron de Ganges gebruik kunnen maken en dat ze hier op een zorgvuldige manier mee om 

gaan (Sarkar, 2007: 1565).  

Naast een duurzame waterzuivering en waterbeheer is voorlichting een belangrijk element. Via 

deze wegen moeten de gebruikers van de Ganges bewust worden gemaakt van de gevaren van het 

gebruik en aanpassing van hun gedrag. Zonder bewustwording en verandering van het gedrag is het 

erg lastig om het vervuilingsprobleem in de Ganges aan te pakken (Sarkar, 2007: 1565). Hier moet 

door de regering voldoende aandacht aan worden besteed.  

Het beleidsproces is ongecoördineerd en onoverzichtelijk verlopen. Om dit in de toekomst beter 

te laten verlopen, is het belangrijk om de gestelde doelen en ambities na te komen. Op die manier 

wordt de regering betrouwbaarder. Daarnaast is het belangrijk om goed gebruik te maken van partici-

patiemechanismen, waardoor verschillende maatschappelijke groepen worden betrokken bij het oplos-

sen van het probleem. Op die manier kunnen deze groepen meedenken en ontstaat er meer draagvlak 

voor de mogelijke oplossingen. Daarnaast is het belangrijk om de overheidsstructuur goed te organise-

ren en duidelijk af te spreken welke instanties verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Op deze ma-

nier worden de instanties gemotiveerder om het beleid op een goede manier uit te voeren. 

  

Conclusie  

In dit hoofdstuk is er vanuit een milieu-maatschappijwetenschappelijk perspectief gekeken naar de 

hoofdvraag: “Wat kunnen we leren van het mislukken van het GAP?” Zoals is gebleken uit dit hoofd-

stuk heeft de Indiase regering wel geprobeerd om het probleem aan te pakken, maar heeft het GAP 

niet het resultaat gehad waarvoor het oorspronkelijk opgesteld was. De gegevens zijn nog niet volledig 

coherent, maar duidelijk is dat de Ganges nog steeds een ernstig vervuilde rivier is en dat de doelen 

van het GAP niet zijn gehaald. Om van de fouten van het GAP te leren, zijn criteria opgesteld waar 

een toekomstig plan rekening mee moet houden. Deze criteria zijn afgeleid uit de resultaten van de 

beleidsanalyse en de oplossingen die in het voorafgaande gedeelte zijn besproken.  

o  Alomvattend plan: ontwerp een plan dat het hele vervuilingsprobleem aanpakt. Daarnaast 

is het van belang dat het waterbeleid wordt geïntegreerd in andere gerelateerde beleidsvel-

den, zodat er één doel komt in het gehele beleid voor de regio van de Ganges. Bij het GAP 

werden niet alle oorzaken van het probleem aangepakt en was er geen goede afstemming 

met andere beleidsvelden, zoals het landbouwbeleid (de pesticiden en de kunstmest uit de 

landbouw zijn niet aangepakt onder het GAP). 

o  Effectieve en efficiënte rioolzuiveringsinstallaties: bouw meer effectieve en efficiënte ri-

oolzuiveringsinstallaties, zodat er voldoende capaciteit wordt gecreëerd in Varanasi en het 

water goed wordt gezuiverd. Op dit moment is er niet genoeg capaciteit gecreëerd in Va-

ranasi en wat is gerealiseerd is niet de beste manier van waterzuivering.  

o  Participatie: het is belangrijk dat er tijdens het beleidsproces gebruik wordt gemaakt van 

participatie van relevante actoren, om zo voor het vervuilingsprobleem een groter draag-

vlak te realiseren. Onder het GAP werd er niet op een goede manier gebruik gemaakt van 

participatiemechanismen, waardoor de lokale bevolking weinig in te brengen had.  

o  Voorlichting en scholing: goede voorlichting en scholing aan de gebruikers van de Ganges 

is nodig om meer bewustwording te genereren en gebruikers te leren hoe om moet worden 
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gegaan met de Ganges. De voorlichting en scholing is tekort geschoten onder het GAP, 

waardoor de mensen nog steeds niet goed omgaan met de rivier en zich niet voldoende be-

wustzijn van de risico‘s.  

o  Samenwerking: zorg ervoor dat de verschillende overheidsinstellingen beter met elkaar 

samenwerken. Op die manier kan een plan met een beter resultaat worden uitgevoerd en is 

er minder kans op mismanagement. Onder het GAP speelden teveel overheidsinstanties een 

rol, waardoor de samenwerking niet goed was. Het is daarom belangrijk dat er één ministe-

rie komt dat verantwoordelijk wordt voor het waterbeleid en verantwoordelijk wordt voor 

de uitvoering van het beleid.  

o De balans tussen natuur, samenleving en economie herstellen: de natuur is een belangrijke 

hulpbron voor de mens en daarmee moet zorgvuldig worden omgegaan. Er moet een plan 

worden ontwikkeld waar de natuur niet onder mag leiden. Onder het GAP werd er onvol-

doende nagedacht over de status van de natuur, want de mens stond centraal. Er was sprake 

van een verstoorde balans tussen de natuur, samenleving en economie. 

Zoals duidelijk is geworden in dit hoofdstuk voldoet het GAP niet aan deze criteria. Als deze cri-

teria in acht worden genomen, heeft het toekomstige Indiase waterbeleid meer kans van slagen en kan 

de vervuilde Ganges op een doeltreffende manier worden gezuiverd. 
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Zuiverheid en vervuiling van de godin Ganges 

De religiewetenschappelijke betekenis en mogelijkheden 

 

Om te kunnen bepalen hoe het komt dat het GAP het vervuilingsprobleem van de Ganges niet heeft 

kunnen oplossen en om criteria te kunnen opstellen voor het oplossen van het vervuilingsprobleem, 

dient er eveneens te worden gekeken naar het gedrag van de omwonenden en gebruikers van de Gan-

ges. Dit gedrag wordt voor een groot gedeelte bepaald door cultuur en religie (Dwivedi & Tiwari, 

1987: 3). In dit geval is dat vooral door het hindoeïsme. 

In dit hoofdstuk zal het religieuze aspect van de Ganges, het vervuilingsprobleem en het GAP 

worden belicht. Het begint met een uitleg van het belang van het hindoeïsme voor dit onderzoek en 

vooral voor Varanasi, één van de steden waar het GAP plaatsvindt en de stad waarop dit onderzoek 

zich richt. Vervolgens zullen beknopt een aantal belangrijke aspecten van het hindoeïsme worden be-

licht en worden deze in verband gebracht met de Ganges en het milieu. Hierna wordt gekeken naar de 

huidige invloed van het hindoeïsme op het vervuilingsprobleem, waarbij het draait om de vragen hoe 

het hindoeïsme bijdraagt aan de vervuiling van de Ganges en waarom het GAP niet aanslaat onder de 

hindoe-bevolking. En wat zijn mogelijkheden voor het oplossen van de vervuiling vanuit het hindoe-

ïsme? Uit deze bespreking volgt een aantal criteria waar een nieuwe versie van het GAP aan zou moe-

ten voldoen om werkzaam te zijn in de omgeving, namelijk een voornamelijk hindoegemeenschap. 

 

De heilige stad Varanasi 

Vooral voor hindoes is het hindoeïsme een ‗vitale factor‘ (Smith, 2003: iix). Het hindoeïsme is name-

lijk altijd al meer dan een religie in de moderne Westerse zin van het woord geweest en het beoogt een 

alomvattende levenswijze te zijn: ―Hinduism, as a way of life embraces virtually all aspects of culture‖ 

(Klostermaier, 1994: 5). Het is duidelijk dat het hindoeïsme grote invloed heeft op gebieden waar veel 

hindoes wonen. 

India heeft volgens de laatste volkstelling uit 2001 door het Ministry of Home Affairs (MoHA) 

een totale bevolking van zo´n 1,029 miljard mensen. Uttar Pradesh, de deelstaat waarin Varanasi ligt, 

is met meer dan 166 miljoen mensen de dichtstbevolkte van alle deelstaten van India (MoHA, 2011b). 

In 2011 zal er een nieuwe volkstelling worden gehouden, maar het uitwerken van de gegevens duurt 

tussen de 1,5 en 3 jaar, wat maakt dat de telling uit 2001 de nieuwste en meest exacte gegevens over 

India biedt (2011c). 

India is een religieus divers land met naast aanhangers van het hindoeïsme ook veel aanhangers 

van religies zoals het jainisme, de islam en het christendom (Klostermaier, 1994: 7-8). Dit blijkt ook 

uit de volkstelling (MoHA, 2011d). Maar deze zelfde volkstelling laat tevens zien dat er veel minder 

jains, moslims en christenen zijn dan hindoes. De hindoes omvatten namelijk 80,5 % van de gehele 

Indiase bevolking (2011d) en 86,7 % van de regio Uttar Pradesh (2011e). 

De stad Varanasi staat bekend als een heilige stad; ―Thought to be one of the world's oldest cities, 

it is the holiest city of the Hindus‖ (CEE, 2010). Ook uit gesprekken van antropologe Kelly D. Alley 

met inwoners van Varanasi blijkt dat de Ganges en Varanasi samen een grote religieuze betekenis 

hebben (Alley, 1994: 128). De reden hiervoor is dat Varanasi een zogeheten tirtha is (Eck, 1996: 137), 

oftewel een ‗oversteekplaats‘ in de zin van een directere toegang tot de hemel. Tirtha´s zijn ―thre-
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sholds, doorways upward, where one‘s prayers are more quickly heard, one‘s desires more readily 

fulfilled, one‘s rituals bound to bring more abundant blessings‖ (142).  

 

De wereld van het hindoeïsme 

Om een goed beeld te krijgen van het heersende wereldbeeld in Varanasi, het hindoeïsme, volgt nu 

eerst een korte introductie ervan. Gedurende deze beschouwing van het hindoeïsme is het belangrijk te 

beseffen dat er binnen het hindoeïsme grote verschillen bestaan, zoals in welke goden primair worden 

vereerd in de (religieuze) praktijken (Klostermaier, 1994: 5). Deze introductie van het hindoeïsme is 

bij lange na niet volledig, maar geeft een aantal algemene en belangrijke aspecten van het hindoeïsme. 

Een goede bron voor een dergelijk overzicht is het boek A Survey of Hinduism van Klaus K. Kloster-

maier (1994). 

 

Allereerst de vorming van de wereld. Er zijn binnen het hindoeïsme verschillende speculaties over de 

oorsprong van de wereld (Klostermaier, 1994: 113). Wel wordt vaak aangenomen dat brahman er een 

grote rol in speelt. Brahman wordt namelijk gezien als de oorsprong van alles (116). Het woord brah-

man is afgeleid van het Sanskriet woord voor groeien, of groot worden. (76). Brahman is geen god, 

maar meer een goddelijke term voor de bezieling van alles, van de werkelijkheid (138). 

Een andere belangrijke term in het hindoeïsme is dharma, dat wat alles ‗ondersteunt‘ en ‗hand-

haaft‘. Dit kan op veel verschillende manieren worden geïnterpreteerd, maar over het algemeen wordt 

het gezien in de specifieke zin van socio-ethische wetten en verplichtingen. Het gaat om goed of 

rechtvaardig gedrag. Door dharma is er niet alleen in de samenleving een onderscheid in klassen, ieder 

met zijn eigen functies, rechten en plichten, maar zijn er ook richtlijnen voor bijvoorbeeld offers en 

rituelen, de relatie tussen verschillende mensen, het huwelijk en pelgrimages. Ook kan het, zoals later 

duidelijk wordt, gebruikt worden voor de omgang met de Ganges. Dharma zorgt voor het welzijn van 

de gemeenschap in zijn geheel en voor harmonie in het gehele universum (Klostermaier, 1994: 50-2). 

Het universum zelf bestaat niet alleen uit de Aarde, maar ook uit de zon, planeten en lucht, 

evenals uit de hemelen, hellen en onderwerelden (Klostermaier, 1994: 122-3). Belangrijk hierbij is op 

te merken dat, hoewel de aarde het centrum van het universum is, het slechts een klein deel is van het 

grotere geheel. Dit hele universum is onderworpen aan een continue keten van wedergeboorten. Niet 

alleen de mensen, maar ook dieren, goden et cetera zullen op een gegeven moment sterven en reïncar-

neren (213). Dit betekent dat er respectvol moet worden omgegaan met ieder wezen. Het uiteindelijke 

doel van een ieder is verlossing van deze keten van wedergeboorten, ook wel genoemd bevrijding, of 

brahman worden (218). 

In de verschillende hemelen verblijven de vele goden die het hindoeïsme kent. Deze goden, of 

‗deva‟s‘, moeten worden gezien als ‗goddelijke wezens‘ en kunnen met alles te maken hebben; met 

―whatever needs the explanation of a superior origin or status” (Klostermaier, 1994: 130). Hoewel er 

binnen het hindoeïsme geen vaststaand godenpantheon is (131), zijn er een aantal goden die een zeer 

belangrijke plaats hebben. Kijkende naar de Veda‘s is Indra duidelijk een belangrijke god. Indra is een 

krachtige god en staat bekend als god van de vruchtbaarheid en vegetatie, maar ook van de strijd, 

storm en overwinning (Gonda, 1974: 13-4). Een andere belangrijke god is Vishnu als onderhouder van 

het universum en bevrijder (Klostermaier, 1994: 239-40). Hij wordt gezien als de wereldas die de he-

mel en aarde verbindt en als degene die niet alleen ruimte schept voor Indra, maar ook bijdraagt tot de 
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instandhouding van vruchtbaarheid e.d. (Gonda, 1974: 18). Ook Shiva heeft een belangrijke rol in het 

hindoeïsme als een krachtige, doch bevallige god (Klostermaier, 1994: 263). Hij is de Heer van de stad 

Varanasi en staat bekend als ―dark and bright‖; Shiva vernietigt rigoureus het slechte, zoals wrede 

demonen, maar is gesteld op zijn volgers en is een asceet (261-2, 139). 

 

Hindoes ontlenen deze en andere kennis over het hindoeïsme niet aan één bepaalde heilige of gezag-

hebbende bron (Narayanan, 1997: 293). Er zijn veel verschillende hindoeïstische teksten en deze wor-

den alle gezien als openbaringen aan de hindoes (Klostermaier, 1994: 65-6). Het oudste deel zijn de 

Veda‘s, vier collecties van en over hymnen, ceremonies en spreuken. Deze zijn geen heilige geschie-

denis, noch doctrine, maar de instrumenten voor het uitvoeren van de offers die centraal stonden in de 

oorspronkelijke Vedische religie (67). Hierna volgen de Brahmana‘s, een grote collectie geschriften 

met uitleg over de offers en met oude versies van mythes. De Veda‘s worden ‗afgesloten‘ met de Ara-

nyaka‘s en de Upanisaden, die de nadruk leggen op speculatieve en intuïtieve kennis, op wijsheid (69). 

Hiernaast zijn er nog verschillende teksten over traditie in de brede zin van het woord, smrti. De-

ze hebben nog altijd invloed op het leven van elke hindoe. In deze categorie vallen onder andere be-

paalde historische wetboeken (zoals de wetten van Manu) en wordt bijvoorbeeld het begrip dharma 

besproken (Klostermaier, 1994: 71-2). In zowel deze als de voorgaande categorie vallen de Itihasa en 

de Purana‘s; belangrijke, invloedrijke teksten met onder meer veel mythes. Onderdeel van de Itihasa 

zijn de Ramayana en de Mahabharata, en onderdeel van deze laatste is de Bhagavadgita. 

Hoewel het hindoeïsme door de geschiedenis heen veel veranderingen heeft ondergaan (Kloster-

maier, 1994: 2), zijn er eeuwenoude rituelen die nog steeds worden uitgevoerd en sommige verhalen 

zoals de heldendichten en Purana‘s die nog steeds worden ―enjoyed by contemporary audiences in 

theatres and films‖ (2). Hoewel bijvoorbeeld filosofische teksten zoals de Upanisaden nauwelijks be-

kend waren bij de meeste hindoes, hadden door bijvoorbeeld verhalen van de heldendichten en Pura-

na‘s zaken zoals dharma toch invloed op de moraliteit en gedrag. Daarnaast zijn veel hindoes zich 

tegenwoordig ook meer aan het verdiepen in gezaghebbende boeken zoals de Bhagavadgita (Naraya-

nan, 1997: 293). Deze en andere teksten kunnen dus zeker wel gebruikt worden in dit soort beschou-

wingen van het hedendaagse hindoeïsme. 

 

Binnen het hindoeïsme wordt het universum als geheel gezien. O. P. Dwivedi legt hierover uit dat elke 

entiteit en elk organisme deel uitmaakt van een grote „extended family‟, waarin Moeder Aarde het 

voornaamst is. In de Veda‘s wordt Moeder Aarde dan ook uitgebreid geroemd en wordt benadrukt dat 

de eigenschappen en attributen van de aarde voor iedereen zijn (Dwivedi, 2001: 40-1). Daarom zijn 

volgens Dwivedi welvaart voor iedereen en haat jegens niemand de kernwaarden waar men op deze 

planeet naar zou moeten streven. Menselijke hebzucht en exploitatie zijn de hoofdoorzaken van mili-

euvernieling (41). In de heldendichten en Purana‘s wordt dit soort exploitatie verboden en wordt ge-

adviseerd in harmonie met de natuur te leven (42) en in de Mahabharata worden God en natuur zelfs 

als één en dezelfde gezien (45). Ook de hindoeïstische religiewetenschapster Narayanan benoemt de 

band die de natuur en de mens hebben volgens de Ramayana, de Mahabharata en de Purana‘s. Vooral 

bomen en rivieren hebben grote (medicinale, respectievelijk reinigende) kracht; niet alleen natuurlijk, 

maar ook moreel (1997: 300-6). 
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De natuur moet daarom met respect behandeld worden en door middel van dharma zijn ook hier-

voor richtlijnen opgesteld. Bijvoorbeeld voor goede hygiëne (zoals dat vuil en latrine niet op de straat 

gegooid mogen worden), de crematie van dode lichamen en het sanitaire onderhoud van de menselijke 

omgeving (Dwivedi, 2001: 46). Ook worden er in de teksten van Manu straffen genoemd voor bij-

voorbeeld het beschadigen van levende planten, mijnbouw en elke vorm van mechanisch werken die 

schade toebrengt aan het milieu (Klostermaier, 1994: 530). 

 

Ganges: een goddelijke rivier 

Zoals hiervoor genoemd hebben rivieren een belangrijke status in de hindoeïstische geschriften. Water 

op zich heeft al een goddelijke status, omdat het als het reservoir van alle genezende middelen en van 

nectar wordt gezien, als de moeder van alle wezens en de grondslag van alles in het universum (Dwi-

vedi, 2001: 39). De religiewetenschapster Diana L. Eck verklaart dit doordat ―[w]ater absorbs pollu-

tion, but when it is running, it carries pollution away as well. It is in part because they are ‗never-

sleeping‘ that these goddess waters bring purification‖ (1996: 144). Dit geldt zowel voor fysieke ver-

vuiling als voor zonden (144). Overeenkomstig wetenschappelijke metingen wordt de Ganges hoge, 

zelfs ‗uitzonderlijke‘ zelfreinigende krachten toegeschreven (Bhargava, 2010); de zuiverheid van de 

Ganges wordt gezegd een ―external sort of power‖ te zijn (Alley, 1994: 129).  

De Ganges wordt namelijk gezien als de moeder of het prototype der rivieren en is van origine 

goddelijk (Smith, 2003: 128). Zij is onder meer één van de vrouwen van Vishnu en heeft een goede 

relatie met Shiva (Eck, 1996: 146). Er zijn verschillende my-

thes over haar komst op de aarde, maar in de meest besproken 

variant heeft Shiva een grote rol. De zestigduizend zonen van 

koning Sagara waren tot as verbrand, omdat ze een wijsgeer 

hadden gestoord. Vervolgens heeft Bhagiratha met rigoureuze 

ascetische discipline de godin Ganges zover gekregen dat zij 

vanuit de hemel zou vallen om de zonen van Sagara te doen 

herleven. Ganges stemde toe, maar was bang dat de aarde zou 

verbrijzelen door de kracht van haar val. De oplossing kwam 

toen Shiva beloofde haar met zijn hoofd op te vangen en via 

zijn haar over de aarde zou laten vloeien. Dus Ganges viel via 

Shiva‘s haar op de aarde, waar Bhagiratha haar naar de zee 

leidde (zie afbeelding 1). Hiervandaan bereikte ze de onderwe-

reld en zo redde ze de zonen van Sagara (145).  

Nu is de Ganges op zich al een tirtha, omdat ze de hemel, 

aarde én onderwereld doorkruist (Eck, 1996: 145). Ze zorgt 

voor de mensen als een moeder: het water van de Ganges is de drank des levens: ―It is as nourishing as 

mother‘s milk. […] The Ganga can be trusted to render unconditional love for her children. Even those 

utterly unfit for salvation.‖  (149). Het nemen van een bad in haar wordt gezegd iemand te zuiveren 

van al zijn zonden (Narayanan, 1997: 305). De Ganges heeft zelfs zoveel kracht dat alleen haar water 

sommige fouten, zoals het aanraken van mensen van een lagere kaste of een kasteloze, kan herstellen 

(Van Winden & Van de Veerdonk, 1986: 11). En alleen al aan het zingen van haar naam wordt de 

kracht toegeschreven om armoede te verminderen, kwade dromen te verbannen en eeuwig te bescher-

Afbeelding 1: Decent Ganga: Shiva bearing 
the descent of the Ganges (Mesosyn.com, 
2011). 
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men tegen vallende drek van vliegende kraaien (Eck, 1996: 138). Tevens wordt het zuiverende rivier-

water in de meest uiteenlopende rituelen gebruikt (Dwivedi &Tiwari, 1987: 32). Pelgrims nemen zelfs 

kleine flessen met Gangeswater naar huis om het te gebruiken; na jarenlang bewaard te zijn wordt 

gezegd dat het nog steeds vers en onbedorven is (Klostermaier, 1994: 329).  

 

Vervuiling van de Ganges 

Het hindoeïsme heeft een duidelijke relatie met het milieu en vooral met de Ganges. Om de vraag te 

kunnen beantwoorden waarom het GAP het vervuilingsprobleem van de Ganges niet heeft opgelost, 

moet de vraag worden bestudeerd hoe de hindoes momenteel de vervuiling van de Ganges beïnvloe-

den. Dit om te bekijken waarom het GAP niet aanslaat, maar ook om aan te geven welke mogelijkhe-

den het hindoeïsme biedt voor het oplossen van de vervuiling. 

Hoewel de Ganges vervuiling relatief snel afbreekt en hindoeïstische praktijken vooral voor na-

tuurlijke vervuiling zorgen (Sampat, 1996: 24-25), is de huidige hoeveelheid afval die bij Varanasi in 

de Ganges terechtkomt niet afbreekbaar in de tijd dat de Ganges door Varanasi loopt (26). Dit terwijl 

dat juist de plaats is waar mensen in het water van de Ganges baden, er slokken van willen nemen et 

cetera. Gevolg is niet alleen dat hindoeïstische praktijken daadwerkelijk invloed hebben op de vervui-

ling van de Ganges (zoals verderop zal worden getoond), maar ook dat er voor het water een hoger 

kwaliteitsniveau vereist is dan wat over het algemeen in het Westen wordt gehandhaafd (Bhargava, 

2010). Op pagina 11 wordt echter aangegeven dat het doel van het GAP is om het water van de Gan-

ges zo zuiver te maken als water waarin gebaad kan worden. Dit is strijdig met het doel van het water 

voor de hindoes. Een mogelijke oplossing is de streefnormen aan te passen; om het water drinkbaar te 

maken. In het geval dat dit niet gebeurt, is voorlichting aan en dialoog met de gebruikers van het water 

nodig dat het niet meer, wellicht nooit meer, drinkbaar is. 

 

Eén van de praktijken die in het hindoeïsme worden gestimuleerd en die bijdragen aan de vervuiling, 

is het baden in de Ganges. Zowel Devandra Bhargava als Richard Carpenter spreken over ‗religieuze 

massa badbijeenkomsten‘ die regelmatig rond de Ganges worden gehouden. Deze kunnen veel (nega-

tieve) invloed hebben op de kwaliteit van het water (Bhargava, 2010 en Carpenter, 1986). Ook kan 

überhaupt baden in de Ganges bijdragen aan de vervuiling, bijvoorbeeld door het gebruik van zeep 

(Alley, 1994: zie bijvoorbeeld 137). 

Een andere praktijk is dat na crematie de as van het dode lichaam in de Ganges wordt geworpen. 

Dit komt doordat, zoals eerder genoemd, Varanasi aan de Ganges een zeer belangrijk tirtha is. Het is 

dan ook zo dat “Hindus believe that to die or be cremated in Varanasi is a shortcut to heaven‖ (Gangu-

ly, 1999: 2). Dit zorgt ervoor dat veel ouderen tegen het einde van hun leven in Varanasi neerstrijken 

en dat de ene lijkstoet na de andere door Varanasi trekt (Klostermaier, 1994: 330). 

Voor hindoes is het essentieel om na de dood gecremeerd te worden (Dwivedi, 2001: 46). Er 

branden dan ook constant brandstapels in Varanasi (Klostermaier, 1994: 330). Een manier waarop dit 

bijdraagt aan de milieuvervuiling is dat de daarvoor noodzakelijke grote hoeveelheden hout zorgen 

voor ontbossing en luchtvervuiling (Carpenter, 1986). Daarnaast is het zo dat ―[v]olgens de Hindoes 

het uitstrooien van de as van de overledenen over de Ganges de enige manier [is] om de eeuwige cir-

kel van geboorte en wedergeboorte te doorbreken‖ [sic] (Van Winden en Van de Veerdonk, 1986: 10). 

Dit geldt zeker voor de lagere kasten (11). Zelfs als een fractie van iemands botten aan de Ganges 
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wordt toevertrouwd, kan diegene naar een hemel gaan (Klostermaier, 1994: 329). Dit soort overtuigin-

gen heeft ertoe geleid dat er veel as in de Ganges wordt uitgestrooid. Echter, brandhout wordt steeds 

duurder (Mishra: 2005, 756). Veel mensen zijn te arm om brandhout te betalen, wat als gevolg heeft 

dat ―[c]orpses are often dropped into the river and float to the surface, bobbing past chanting pil-

grims.‖ (Ganguly, 1999: 2). De reden dat brandhout te duur is, is dat de ‗doms‘, degenen die de crema-

ties uitvoeren, zichzelf eraan verrijken (Van Winden en Van de Veerdonk, 1986: 17-8). 

Het geven van het stoffelijke overschot van gestorvenen aan de Ganges zal waarschijnlijk niet 

stoppen, aangezien het een belangrijk aspect van de heersende wereldbeschouwing is. De manier 

waarop het overschot aan de Ganges wordt meegegeven kan wel worden aangepakt, zodat het minder 

schadelijk is. Een mogelijke oplossing, al in 1986 aangegeven, is het opzetten van goedkope en wer-

kende elektrische crematoria. Echter, daar verzetten vooral de doms zich tegen, uit angst voor het ver-

liezen van hun rijkdom (Van Winden en Van de Veerdonk, 1986: 10-11). 

 

Een volgend belangrijk aspect voor de vervuiling van de Ganges is de eerder omschreven kracht die de 

hindoes aan de Ganges toeschrijven. Het water van de Ganges wordt veel gebruikt voor rituele doel-

einden, voor bijvoorbeeld een bad of een slok water. De meeste mensen zijn zich echter niet bewust 

van de gevaren die ze hierbij lopen: ―Ze hebben een blind vertrouwen in de kracht van de heilige ri-

vier, niet wetende dat de mens een rivier heilig kan maken, maar ook diezelfde rivier kan ontheiligen.‖ 

(Van Winden en Van de Veerdonk, 1986: 22). 

Inwoners van Varanasi beschrijven de krachten van de Ganges als die van een godin en moeder: 

zij wast morele zonden weg, maakt onzuivere mensen zuiver, en blijft zelf zuiver (Alley, 1994: 129). 

Deze uitspraak is duidelijk strijdig met de moderne benadering van de microbiële onzuiverheid van de 

Ganges (Alley, 1994: 130; Van Winden en Van de Veerdonk, 1986: 22). In dezelfde serie gesprekken 

erkent een tirtha purohita (iemand die bij de trappen naar de Ganges zit) dat het spugen en het gebruik 

van zeep et cetera de Ganges wel onzuiver maakt, maar verwijt hij de (mensen van de) wetenschap een 

verkeerde benadering van de Ganges. De rivieroevers zijn volgens hem wel een beetje vies, maar het 

water in het midden van de Ganges is 98% schoon (Alley, 1994: 139). Dit soort verwijten zijn weder-

zijds: de seculiere overheid die zich vooral op de wetenschappelijke bronnen baseert, beschuldigt de 

lokale inwoners en de pelgrims van het vervuilen van de Ganges met zeep en bloemen en door rituele 

plengoffers te brengen (138). Het resultaat van dit conflict is dat elke mogelijke publieke dialoog tus-

sen de (seculiere) overheid en (religieuze) inwoners tot verwijten leidt, wat de weerstand tegen de 

projecten vergroot (142). Tot dan toe heeft het GAP geen programma‘s ontwikkeld om het publiek te 

betrekken om het seculiere vervuilingsprobleem aan te pakken (136). 

Een dergelijk meningsverschil zal altijd lastig blijven, maar het is mogelijk om het op te lossen. 

Dwivedi en Tiwari zeggen hierover: 
 

People do not want to admit that they themselves are the part of the problem and that 

solution rests in changing values, beliefs, attitudes and institutions. While it is easier to 

change the existing institutional mechanisms through laws and public policy, a change in at-

titudes and beliefs would come slowly and not without prodding from a source which influ-

ences and determines values and ethics of individuals and society. Religion is such a source. 

Hence, the role of religion in influencing individuals to acquire a positive attitude towards 
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the environment is very important from the point of view of protecting and conserving the 

environment [sic] (1987: 7). 
 

De religieuze betekenis van de Ganges moet dus worden betrokken in het proces om de houding 

tegenover over het vervuilingsprobleem aan te pakken. Dit is nodig om het milieu en de Ganges te 

beschermen. Zo‘n oplossing wordt eveneens aangedragen door Veer Bhadra Mishra van het Swatcha 

Ganga Campain van de SMF. Binnen deze campagne wordt geprobeerd de tegenstellingen tussen de 

‗traditionele‘ en ‗wetenschappelijke‘ benaderingen met elkaar te verzoenen. Dit doet men onder meer 

door tegenover de inwoners via de religieuze betekenis van de Ganges het vervuilingsprobleem te 

benadrukken en vervolgens met seculiere oplossingen te komen (Alley, 1994: 135). Mishra noemt het 

in een interview zelf ‗in verschillende talen praten‘ (Ganguly, 1999). 

Als ook vanuit de overheid rekening wordt gehouden met de religieuze betekenis van de Ganges 

voor de inwoners van Varanasi, wordt de houding tegenover elkaar positiever en wordt de kans groter 

dat men in de dialoog over de plannen en de praktijk makkelijker met elkaar tot overeenstemming 

komt. Ook Dwivedi ziet in dat zo‘n dialoog en samenwerking tussen de seculiere en spirituele sferen 

erg belangrijk is voor de bescherming van natuur (Dwivedi, 2001: 49). De overheid noemt eveneens 

het belang van een grotere lokale bewustwording. Het lukt haar echter tot nog toe niet om deze te be-

werkstelligen (Alley, 1994: 137). Bij de start van het GAP was er in ieder geval nog geen duidelijk 

beleid over voorlichting over de milieuvervuiling aan het grote publiek (Van Winden en Van de Veer-

donk, 1986: 24). 

 

Een onderliggend, meer fundamenteel probleem wordt door Dwivedi en Tiwari aangekaart. Zij gaan 

uit van de verschillende geschriften van het hindoeïsme, zoals de Veda‘s, heldendichten, Upanishaden 

en Purana‘s en stellen op basis daarvan als oplossing voor om ecologische problemen een nationale 

milieudoctrine vast te stellen. Dit zou, volgens het hindoeïsme, een ethiek van partnership-cum-

stewardship zijn, wat staat voor ―holding of the land (including its trees, rivers, mountains and miner-

als) in trust for God and for the general benefit of mankind. […] [M]an is authorized to use natural 

resources, but has no divine power of control over nature and its elements.‖ (Dwivedi, 1987: 96-97). 

Dit was de houding en levenswijze van de antieke hindoeïstische cultuur en deze houding moet vol-

gens Dwivedi en Tiwari weer in ere worden hersteld (97). Hiervoor moeten richtlijnen aan de gemeen-

schap worden gegeven (96), maar dan moet wel alleen worden gekeken naar die elementen die rele-

vant zijn voor onze huidige behoeften (99). 

Voor de ontwikkeling en de concrete invulling van deze richtlijnen is de overheid belangrijk, door 

te zorgen voor voorlichting (ook via de media) en richtlijnen voor verdere ontwikkeling vast te stellen 

(Dwivedi & Tiwari, 1987: 96 en 101). Tot nu toe ontbreekt een dergelijke nationale milieudoctrine 

(98). 

 

Vasudha Narayanan stelt nog een andere praktijk voor die in het hindoeïsme zijn oorsprong vindt, 

namelijk om met de hindoeïstische bronnen op selectieve wijze om te gaan. Eigenlijk wordt dit name-

lijk al eeuwen zo gedaan (1997: 323). Momenteel wordt de nadruk gelegd op welvaart en, bijvoor-

beeld, op een groot aantal kinderen. Maar de grotere groei van de bevolking die daarvan het gevolg is, 

leidt weer tot meer afval en dus tot een sterkere milieuvervuiling. Het belang van veel kinderen is ech-

ter afkomstig uit een tijd dat de (kinder)sterfte erg hoog was en hoeft nu geen accent meer te krijgen 



Marit Haighton, Ruben Noorloos en Sandra van Soelen 

 
32 

(312). Narayanan wil met haar methode een nieuwe uitleg geven aan het begrip dharma. Volgens haar 

betekent het rechtvaardig handelen en dus ook dat men met anderen deelt, bijvoorbeeld voedsel. Zo 

zou de huidige consumptiedrift kunnen worden tegengaan (Narayanan, 1997: 299 en Chapple, 1998: 

2). 

Op deze manier zouden ook andere hindoeïstische waarden die kunnen bijdragen aan de oplos-

sing van het vervuilingsprobleem kunnen worden benadrukt. Een voorbeeld hiervan is het  eerderge-

noemde criterium dat Dwivedi aandraagt voor eco-spiritualiteit, namelijk dat het gehele universum 

moet worden gezien als een extended family, wat betekent dat alle schepselen in het universum moeten 

worden gezien als leden van het huishouden (Dwivedi, 2001: 47). Dit zou ervoor zorgen dat duurzame 

ontwikkeling van de gehele Aarde vanzelf belangrijk wordt geacht, omdat dit dé manier is om voor 

allen te zorgen. Ook zou het ervoor zorgen dat onze basiskarakteristieken zoals hebzucht, exploitatie, 

misbruik en schending van de natuur worden beheerst (49). Een ander voorbeeld is het creëren van 

meer kennis over en waardering van de vijf elementen waaruit de natuurlijke wereld is opgebouwd. 

Dit zou volgens Chapple bijdragen aan het zorgen voor de aarde (1998: 1-2). 

Dit soort hindoeïstische waarden zouden via de religieuze instituten en leiders moeten worden 

bevorderd en onderwezen (Narayanan, 1997: 324). Er moet namelijk eerst een nieuw bewustzijn ont-

staan dat vervolgens kan leiden tot nieuwe waarden ―in line with an environmentally caring World‖ 

(Dwivedi, 2001: 49). 

 

Conclusie 

Uit deze religiewetenschappelijke benadering van de Ganges, de vervuiling en het GAP is gebleken 

dat er enkele belangrijke oorzaken zijn dat het GAP niet geslaagd is het vervuilingsprobleem op te 

lossen. Men heeft wel de bedoeling gehad om aansluiting te zoeken bij de inwoners van Varanasi, 

maar is dit niet gelukt. Om dit beter te kunnen doen, is besef van het belang van het hindoeïsme voor 

de inwoners noodzakelijk. Op deze manier kunnen de manieren waarop hindoes de vervuiling van de 

Ganges verergeren worden aangepakt en kan het hindoeïsme zelfs worden gebruikt om de vervuiling 

tegen te gaan. De volgende criteria kunnen hierbij helpen: 

- Benadrukken van eco-vriendelijke hindoeïstische waarden. Tot nog toe wordt vanuit het 

hindoeïsme welvaart benadrukt, maar er zijn ook aanknopingspunten om ecologische 

waarden naar voren te halen. Bijvoorbeeld doordat vooral de dharma wordt benadrukt en 

deze wordt uitgebreid tot de ecologische gemeenschap; het hele universum wordt gezien 

als een extended family; er wordt gedacht aan matiging van de moderne levensstijl; en/of 

dat er meer waardering komt voor de vijf oerelementen waaruit het universum is opge-

bouwd.  

- Samenwerken van seculiere en spirituele sferen. Bijvoorbeeld door (seculiere) politieke 

projecten in een religieuze taal te gieten om ze bekend te maken onder de hindoes, maar te-

gelijkertijd de seculiere waarde te laten zien. 

- Communicatie. Hiermee wordt niet alleen betere communicatie bedoeld, maar ook het aan-

passen van de taal van de boodschap. Voor beide geldt dat het om de communicatie tussen 

de (seculiere en wetenschappelijke) experts/ingenieurs en de lokale (hindoeïstische) bevol-

king gaat (Ganguly, 1999). Erken het grote verschil tussen de religieuze benadering van de 
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reinigende krachten van de Ganges en de microbiologische benadering van de vervuiling 

ervan en gebruik dit in de dialoog met het publiek. 

- Nationale milieudoctrine. De formulering van één nationale milieudoctrine moet worden 

gevolgd door voorlichting over dit onderwerp en richtlijnen omtrent de doctrine vanuit de 

overheid. 

- Goedkope, elektrische crematoria. Dit zou niet alleen de ontbossing et cetera tegengaan 

doordat er geen bomen meer nodig zijn voor de crematies, maar ook het deponeren van on-

gecremeerde dode lichamen op plaatsen in de Ganges waar mensen hun religieuze baden 

nemen. 

- Normen voor waterkwaliteit bijstellen. Nu wordt als norm gesteld dat er kan worden ge-

baad, maar voor hindoeïstische praktijken zou het ook gedronken moeten kunnen worden. 

Als dit niet wordt gedaan, is betere voorlichting aan en dialoog met de gebruikers van het 

water over de waterkwaliteit nodig. 
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Mens versus natuur 

Ethische achtergronden van de vervuiling van de Ganges 

 

Het mislukken van het GAP heeft ook een filosofische dimensie. Zowel mens als natuur lijdt onder de 

vervuiling van de Ganges, en daarom spreekt het voor zich dat ethische reflectie noodzakelijk is om tot 

een adequate oplossing te komen. In het geval van het GAP is die reflectie er echter nauwelijks ge-

weest. Een nieuwe visie is nodig (Jaiswal, 2007: 47-48). Eén van de dingen waar zo‘n visie primair 

rekening mee zou moeten houden is de relatie van de mens tot de natuur. Door deze te heroverwegen, 

kan een benadering gevonden worden die met zowel mens als natuur rekening houdt. 

Welke filosofische benadering is het meest geschikt om de vervuilingsproblematiek rond de Gan-

ges tegen te gaan, en wat beveelt deze benadering aan? De vraag is niet alleen wat de filosofisch juiste 

benadering is, maar ook welke de meeste kans heeft op succes. Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. 

Eerst zullen drie verschillende theorieën besproken worden. De eerste twee daarvan vormen de twee 

polen van een van de centrale discussies in de milieu-ethiek: de kwestie of een moraal mensgericht 

(antropocentrisch) of niet-mensgericht (non-antropocentrisch) moet zijn. De derde is de inmiddels al 

toegepaste methode van duurzame ontwikkeling. In het tweede deel zullen vervolgens enkele aspecten 

van het vervuilingsprobleem van de Ganges behandeld worden die van belang zijn voor de theorie die 

we zullen kiezen. In het derde deel zal tenslotte een nieuwe benadering worden voorgesteld, waarmee 

de hoofdvraag van dit hoofdstuk beantwoord kan worden. 

 

Theorieën 

Antropocentrische benaderingen. Traditionele ethische theorieën zijn allemaal antropocentrisch ge-

weest. Ze zien de waarde van de natuur in termen van wat die voor de mens kan betekenen. De natuur 

wordt dus als middel, niet als doel op zichzelf beschouwd. Traditioneel kan in het veld onderscheid 

worden gemaakt tussen zowel utilistische, deontologische en deugdethiek als tussen normatief- en 

meta-ethische kwesties, maar in de praktijk wordt het veld door milieufilosofen meestal als één geheel 

behandeld.
1
 Toch zal hier heel kort het onderscheid tussen utilisme en deontologie besproken worden, 

omdat hiermee duidelijker zal worden wanneer we spreken van de natuur ‗als doel op zichzelf‘ of ‗als 

hulpmiddel voor mensen‘ zien. 

Het utilisme waardeert handelingen voor de mate waarin ze een bepaald, van te voren vastgesteld 

doel tot gevolg hebben. Een handeling is daarom nooit goed in zichzelf. Voor de ‗klassieke‘ utilisten, 

en ook voor John Stuart Mill (die gezien wordt als de vader van de theorie) is dat doel geluk, dat gede-

finieerd wordt als een zo groot mogelijke hoeveelheid genot en zo min mogelijk pijn voor de grootste 

groep personen (Sinnott-Armstrong, 2008). Een interessante eigenschap van utilistische theorieën die 

deze definitie van geluk hanteren, is dat ze aan dieren hetzelfde morele belang geven als aan mensen. 

Zoals Jeremy Bentham schreef, is het criterium om iets of iemand in morele overwegingen op te ne-

                                                           
1
 Door O‘Neill (2001), Shrader-Frechette (2003) en in Jamieson (2001) wordt althans geen onderscheid gemaakt 

tussen utilisme, deontologie en deugdethiek. Shrader-Frechette en Jamieson maken wel onderscheid tussen nor-

matieve en meta-ethische kwesties, maar in beide gevallen blijft het bij ‗kwesties‘ en worden er geen coherente, 

homogene theorieën besproken. Het lijkt erop dat het veld daar nog te jong en te weinig zelfstandig voor is. Daar 

komt bij dat antropocentristen vaker hun benadering verdedigen tegen kritiek van non-antropocentristen dan dat 

zij zelf nieuwe theorieën bedenken. 
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men niet ―Can they reason? or can they talk? but can they suffer?‖ (geciteerd in O‘Neill, 2001: 214). 

Het hebben van hogere intelligentie of een ziel is geen voorwaarde meer om in ethische beslissingen 

een rol te spelen.
2
 

Deontologische theorieën worden meestal gedefinieerd als die ethische theorieën die niet utilis-

tisch zijn. Buiten deze negatieve definitie kan worden gezegd dat deontologen vaak intrinsieke waarde 

aan handelingen toekennen. In tegenstelling tot utilisten bepalen ze de juistheid van een handeling 

namelijk niet op basis van de gevolgen die ze heeft, maar op basis van hun overeenkomst met een 

morele norm (Alexander & Moore, 2008). Kant, de beroemdste deontoloog, baseerde zijn ethiek op de 

goede wil van het individu. Hieruit leidde hij zijn Categorische Imperatief af, een universele hande-

lingsregel. Omdat Kantianen intrinsieke waarde aan bepaalde handelingen toekennen, baseren ze hun 

ethiek vaker op algemene regels dan de utilisten.
3
  

Een belangrijk voordeel van antropocentrische milieubenaderingen is dat ze vertrouwd zijn. Het 

utilisme, de deontologie en ook de deugdethiek (die immers al op Aristoteles teruggaat) hebben een 

lange geschiedenis en nemen prominente plaatsen in het ethische landschap in. Ze zijn al veelvuldig 

toegepast waardoor er (in elk geval oppervlakkig) een bepaalde mate van overeenstemming bestaat 

over hoe ze bepaalde problemen benaderen. De vertrouwdheid van antropocentrische theorieën maakt 

ze voor een Westerling intuïtief aantrekkelijk. 

In India is deze vertrouwdheid echter veel kleiner. Indiase natuuropvattingen zijn – zoals later 

nog uitgebreider wordt besproken – veel vaker holistisch, wat inhoudt dat ze de mens als onderdeel 

van het grotere geheel van de natuur zien. De natuur als geheel krijgt dan morele belangen. Bovendien 

is het GAP, dat impliciet op antropocentrische waarden was gestoeld, mislukt. Dit is deels het resultaat 

van gebrek aan aandacht voor de natuur (Jaiswal, 2007). Antropocentrische benaderingen hebben mo-

gelijk een achterstand op non-antropocentrische als het gaat om het cultiveren van dit soort aandacht. 

 

Non-antropocentrische benaderingen. Niet-mensgerichte ethische theorieën zien de natuur als waar-

devol op zichzelf, los van menselijke belangen. De eerste Westerse non-antropocentrische ethiek die 

hier besproken  zal worden werd in de jaren ‘40 ontwikkeld door Aldo Leopold. Pas vanaf de jaren ‘70 

echter begon het non-antropocentrisme in de milieu-ethiek belangrijk te worden, door het werk van 

bijvoorbeeld Peter Singer en Arne Naess. Onder de noemer ‗non-antropocentrisme‘ vallen theorieën 

die voor ons gevoel variëren van mild tot tamelijk radicaal. Deze sterke verschillen zijn onder andere 

het gevolg van welke onderdelen van de natuur zij morele waarde toekennen – alleen bepaalde dieren, 

alle dieren, of misschien ook planten en het land. Grofweg zijn vier benaderingen te onderscheiden, 

waarvan er een in het bijzonder hier van belang is: het ecocentrisme. 

De andere drie benaderingen zijn het extensionisme, het zoöcentrisme en het biocentrisme.
4
 Het 

extensionisme is gebaseerd op een uitbreiding van het utilisme naar dieren, op grond van een redene-

ring zoals die van Bentham: dieren kunnen lijden en omdat kunnen lijden het criterium is voor morele 

consideratie, moet morele consideratie worden uitgebreid naar dieren. Extensionisten zetten zich af 

                                                           
2
 Deze positie heeft echter ook zijn beperkingen. Zoals O‘Neill schrijft: ―it puts the entire non-sentient world at 

the disposal of sentient beings‖ (O‘Neill, 2001: 226n4). 
3
 Dit is echter geen scherp onderscheid. Het regelutilisme is bijvoorbeeld ook gebaseerd op regels: het schrijft 

regels voor die collectief de grootste hoeveelheid geluk tot gevolg hebben. 
4
 Deze alinea is gebaseerd op de bespreking van de theorieën in Shrader-Frechette, 2003: 190. 
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tegen speciesisme, oftewel discriminatie op grond van mens-zijn. In reactie op de extenstionisten be-

argumenteerden zoöcentristen dat het hebben van gevoel wel een voldoende, maar geen noodzakelijke 

voorwaarde is voor morele belangen: ook wezens zonder gevoel moeten die krijgen. Biocentristen 

gingen tenslotte nog een stap verder door te stellen dat de mogelijkheid om te leven het criterium is 

voor morele consideratie. Zelfs planten kunnen belangen hebben, omdat ze ernaar streven te groeien 

en zich te reproduceren. 

Het is vrij gemakkelijk om extensionisme en zoöcentrisme voor dit onderzoek af te schrijven: zij 

richten zich voornamelijk op dieren en levende wezens, terwijl die met betrekking tot de Ganges juist 

een minder belangrijke rol spelen. Hoewel dieren ongetwijfeld onder de vervuiling van de rivier lijden, 

ligt de nadruk hier vooral op mensen enerzijds en ecosystemen anderzijds. Zelfs van een radicale be-

nadering als het biocentrisme kunnen we zeggen dat ze nog niet ver genoeg gaat: juist ook de ‗dode‘ 

natuur van de rivier is hier van belang. 

De vierde benadering, het ecocentrisme, blijft dus over. Ecocentristen worden verenigd door hun 

holisme, hun opvatting van de natuur als een ―organisch geheel‖ waar ook de mens deel van uitmaakt 

(Shrader-Frechette, 2003: 191). Dit holisme omvat ook de dode en de onsensibele natuur. Hier zullen 

twee ecocentrische theorieën worden behandeld, namelijk de ―land ethic‖ en ―deep ecology‖. 

Allereerst de ―land ethic‖. Aldo Leopold ontwikkelde deze theorie, een voorloper van veel non-

antropocentrisch milieudenken (Boylan, 2001: 38), in de jaren ‘40. Voor Leopold is de mens onder-

deel van een ―biotic community‖ die ook andere levende wezens en de natuur in het algemeen omvat. 

―The land ethic simply enlarges the boundaries of the [ethical] community to include soils, waters, 

plants, and animals, or collectively: the land‖ (Leopold, 1970: 239). De natuur is ingedeeld volgens 

een piramidevorm met de aarde aan de basis en via lagere levensvormen omhoog naar de hogere car-

nivoren aan de top. De mens deelt een laag in het midden van de piramide met andere dieren die net 

als hij zowel vlees als groente eten (252). Omdat de hogere lagen van de piramide voor hun voedsel 

afhankelijk zijn van de lagere, hebben zij de plicht om voor de wezens onder hen te zorgen. Leopolds 

criterium voor een juiste handeling luidt als volgt: ―A thing is right when it tends to preserve the inte-

grity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise‖ (262). Onze 

erkenning van de waarde van de lagere lagen van de piramide en van het land in het bijzonder vormt 

de volgende stap van de ―ethical sequence‖, de ethische evolutie van de mens (239). 

Leopolds landethiek heeft als de basis gediend voor veel latere ecocentrische theorieën (Boylan, 

2001: 38). Een sterk punt van de theorie is dat hij veel nadruk plaatst op bewustzijn van de natuur. 

Hoewel Leopolds beeld van het land als ―a fountain of energy flowing through a circuit of soils, 

plants, and animals‖ (Leopold, 1970: 253) een stevige basis in twintigste-eeuwse (Westerse) ecologie 

en in het werk van Darwin heeft,
5
 sluiten zijn ideeën daarnaast goed aan bij Indiaas holisme. Tegelij-

kertijd is de nadruk op bewustzijn ook een zwakte van de theorie: het is onduidelijk wat de landethiek 

ons concreet aanbeveelt of hoe hij überhaupt praktisch is toe te passen. Leopolds criterium voor de 

juistheid van een handeling is vaag: wat zijn de ‗integriteit‘, ‗stabiliteit‘ en ‗schoonheid‘ van een ―bio-

tic community‖?
6
 Dit helpt niet bij het toepassen van de theorie, evenmin als het feit dat de ―biotic 

community‖ zelf ook een onduidelijk afgebakend begrip is. 

                                                           
5
 Voor een bespreking van de darwiniaanse achtergrond van Leopolds ethiek, zie Callicott, 2001: 204-208. 

6 Zie Shrader-Frechette, 1995: 627-632. 
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Deep ecology is de tweede ecocentrische theorie. Het is een veel radicalere benadering dan die 

van Leopold. Arne Naess ontwikkelde hem in de jaren ‘70 als tegenhanger van wat hij ―shallow eco-

logy‖ noemde. ‗Oppervlakkige‘ ecologie draait volgens hem vrijwel volledig om het ontwikkelen van 

kortetermijnoplossingen voor vervuilingsproblemen in ontwikkelingslanden (Mathews, 2001: 219). 

Het is een populaire, maar volgens Naess duidelijk gelimiteerde benadering. ‗Diepe‘ ecologie was 

daarentegen minder populair maar vruchtbaarder. In plaats van zich alleen op een paar scherp afgeba-

kende doelen te richten, vraagt deep ecology om een fundamentele herziening van onze relatie tot de 

natuur. Naess‘ uitgangspunt is dat de mens een niet-geprivilegieerd onderdeel is van een ―total field‖ 

van intrinsieke relaties met de natuur en met andere mensen. Dit is een metafysisch punt: onze realiteit 

en onze identiteit zijn fundamenteel ecologisch (gebaseerd op intrinsieke relaties met anderen), zodat 

we zonder deze relaties niet meer zouden zijn wie we zijn (Naess, 2001: 49). De intuïtieve bewust-

wording van dit feit is waar zijn ‗ecosofie‘ om draait. Op grond ervan kan hij vervolgens enkele niet-

reduceerbare principes voorstellen, die, wanneer ze samen in gelijke mate worden nageleefd, leiden tot 

verantwoorde handelingen (zie Naess (2001)). Daarnaast staat hij twee ultieme normen voor: zelfreali-

satie (waarbij ‗zelf‘ volgens het ―total field image‖ moet worden opgevat, dus inclusief alle dingen en 

personen waar wij intrinsieke relaties mee hebben!) en biocentrische gelijkheid (het respecteren van 

het streven naar zelfrealisatie van al het andere in de biosfeer) (Devall & Sessions, 2001: 55-57). 

Naess bepleit een haast spirituele totaalfilosofie. De beloften van zijn totaalsysteem (dat, zo 

schrijft Naess, wel iets weg heeft van de systemen van Aristoteles of Spinoza (Naess, 2001: 53)) zijn 

aantrekkelijk. Deep ecology probeert bovendien expliciet een alternatief te zoeken voor te nauwe Wes-

terse opvattingen van bijvoorbeeld het zelf (55). Dit maakt Naess‘ benadering misschien goed vere-

nigbaar met (Indiase) religieuze opvattingen van de natuur. Aan de andere kant lijkt hij ook teveel te 

vragen. Een grondige hervorming van ons hele wereldbeeld, compleet met de metafysische basis daar-

van, is niet in korte tijd tot stand te brengen. Hoewel dit expliciet niet is wat hij met deep ecology wil 

bereiken, is het wel wel een geldig bezwaar vanuit onze praktische aanpak. Bovendien is zijn ethiek, 

zoals Shrader-Frechette (1995) duidelijk maakt, vaag en dogmatisch. Niet alleen is niet precies duide-

lijk wat hij met begrippen als ‗zelfrealisatie‘ en ‗integriteit‘ bedoelt, ook maakt de basis in intuïties 

zijn ethiek moeilijk te bediscussiëren. ―The problem with intuitions is not only that they are vague and 

qualitative but also that one either has them or does not. They are not the sort of things amenable even 

to intelligent debate, much less to scientific confirmation or falsification‖ (Shrader-Frechette, 1995: 

627-628). Het lijkt erop dat Naess teveel van ons vraagt in termen van onze persoonlijke toewijding 

aan zijn theorie, en te weinig als het gaat om de praktische aanpak van de vervuiling van de Ganges. 

O‘Neill (2001) stelt dat non-antropocentrische theorieën inherent minder plausibel zijn dan antro-

pocentrische. Het probleem van zulke theorieën is dat zij onvermijdelijk gebaseerd zijn op een realisti-

sche opvatting van deugden. Een non-antropocentrist stelt dat de natuur intrinsiek waardevol is, ook 

als er geen mens is om haar te bewonderen (of uit te buiten). Een dergelijke, realistische positie is 

problematisch, omdat hij veronderstelt dat deugden onafhankelijk van mensen bestaan. O‘Neill stelt 

dat een antropocentrische ethiek veel van wat non-antropocentrische benaderingen beloven, zelf ook 

kan bereiken, maar dan zonder de metafysische bagage (O‘Neill, 2001: 213). Dit lijkt een erg zinnige 

kritiek, maar het is er waarschijnlijk niet een waar O‘Neills tegenstanders van wakker zullen liggen. 

Het metafysische gewicht dat O‘Neill afwijst is juist hetgeen waar de ecocentristen bewust hun ethiek 
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op baseren. In zeker zin vormt het de belangrijkste aantrekkingskracht van de theorie: een metafysisch 

fundament dat – hoe onwaarschijnlijk ook – onmiddellijk tot actie aanzet. 

 

Sustainable development. De derde theorie is ‗duurzame ontwikkeling‘. Ze is strikt gezien noch antro-

po- noch non-antropocentrisch. De theorie krijgt hier een aparte bespreking omdat hij momenteel al 

gebruikt wordt om beleid te maken, en vanwege de grote rol die de term ‗duurzaamheid‘ in milieudis-

cussies lijkt te spelen. Sustainable development in de ruimste zin van het woord probeert de natuur te 

behouden zoals hij is. Er zijn twee varianten van de theorie: ‗sterke‘ en ‗zwakke‘ duurzaamheid. Dit 

onderscheid komt voort uit een (economisch) onderscheid tussen menselijk en natuurlijk kapitaal. Het 

door mensen gemaakt kapitaal omvat alle artefacten en daarnaast al het menselijke en sociale kapitaal, 

terwijl natuurlijk kapitaal alle natuurlijke organische en anorganische grondstoffen omvat (Holland, 

2001: 396). Hieruit volgen dan twee soorten duurzaamheid: sterke duurzaamheid, die stelt dat de hoe-

veelheid natuurlijk kapitaal gelijk moet blijven, en zwakke duurzaamheid, die stelt dat de hoeveelheid 

kapitaal als geheel gelijk moet blijven (396). Onder zwakke duurzaamheid kan natuurlijk kapitaal (een 

schone rivier) dus vervangen worden door menselijk kapitaal (een textielfabriek), onder sterke duur-

zaamheid niet. Een ander onderscheid is dat sterke duurzaamheid ook op de (zeer) lange termijn is 

gericht, maar zwakke duurzaamheid voornamelijk op kortetermijningrepen. 

Beckerman (2001) heeft op beide vormen van duurzaamheid kritiek. Sterke duurzaamheid noemt 

hij ―moreel afstotelijk‖ (377). Het leidt tot wat je ‗eco-fascisme‘ zou kunnen noemen: een overdreven 

nadruk op het behouden van de natuur die potentieel ten koste gaat van de mens. Beckerman gebruikt 

die term niet, maar schrijft: 
 

Given the acute poverty and environmental degradation in which a large part of the 

world‘s population live[s], one could not justify using up vast resources in an attempt to 

preserve from extinction, say, every one of the several million species of beetles that ex-

ist. For the cost of such a task would be partly, if not wholly, resources that could other-

wise have been devoted to more urgent environmental concerns (380).  
 

In een reactie op Beckermans artikel maakt Daly (2001) echter duidelijk dat hij sterke duurzaam-

heid verkeerd begrepen heeft. Beckerman veronderstelt dat menselijk en natuurlijk kapitaal inwissel-

baar zijn (substitutes), terwijl ze elkaar in feite aanvullen (als complements). Sterke duurzaamheid wil 

niet elke soort kever koste wat kost in leven laten, maar wil dat het geld dat het laten uitsterven van de 

keversoort opbrengt, weer geïnvesteerd wordt in de natuur.
7
 Natuurlijk kapitaal wordt zo op een gelijk 

niveau gehouden zonder dat dit tot eco-fascisme leidt. 

Beckerman valt zwakke duurzame ontwikkeling aan omdat het volgens hem niets toevoegt aan 

bestaande economische theorieën. Zwakke duurzaamheid staat substitutie tussen natuurlijk en mense-

lijk kapitaal wel toe, zoals we gezien hebben. De vraag rijst dan hoeveel menselijk kapitaal een ade-

quate compensatie is voor een bepaalde hoeveelheid natuurlijk kapitaal. ―The answer, it turned out, 

was that the acceptability of the substitution had to be judged by its contribution to sustaining human 

welfare‖ (Beckerman, 2001: 380). Het doel van duurzaamheid wordt dan het vasthouden van een be-

paalde hoeveelheid menselijk welzijn. ―But this amounts to selling a crucial pass in any struggle to 

preserve the independent usefulness of the concept of sustainability. [...] For it appears now that what 

                                                           
7
 Het laten uitsterven van de kever brengt geld op, omdat het in leven houden ervan meer geld zou kosten. 
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society should aim at is not ‗sustainability‘, but the maximization of welfare. In other words, it should 

pursue the old-fashioned economist‘s concept of ‗optimality‘‖ (381). El Serafy (2001) brengt tegen 

Beckerman in dat  zwakke duurzaamheid niet impliceert dat het welzijn van de bevolking per persoon 

niet afneemt (405). Maar vervolgens beargumenteert El Serafy wel dat natuurlijk kapitaal als een vol-

waardige vorm van kapitaal moet worden gezien en moet worden opgenomen in economische winst-

berekeningen (406). Dit laat zijn positie alsnog open voor de fundamentelere kant van Beckermans 

kritiek: dat zwakke duurzaamheid volledig kan worden opgevangen door bestaande economische theo-

rieën. Een sterkere reactie op Beckermans standpunt kan zijn om te benadrukken dat zwakke duur-

zaamheid helemaal niet onbeperkte substitutie van concreet natuurlijk of menselijk kapitaal voorstaat, 

maar alleen van de waarde van dit kapitaal (Holland, 2001: 396). Dit betekent dat ‗optimaliteit‘ be-

grepen volgens de traditionele economische manier toch iets anders is dan begrepen op de duurzame 

manier. Een derde mogelijke reactie zou zijn om toe te geven dat Beckerman gelijk heeft, maar dat 

economen in de praktijk nog niet veel rekening houden met dit soort ―externaliteiten‖.
8
  

Het belangrijkste voordeel van duurzame ontwikkeling lijkt te zijn dat ze al wordt toegepast. Van 

met name de non-antropocentrische milieubenaderingen is het onduidelijk wat ze concreet zullen 

voorschrijven wanneer ze in de praktijk worden gebruikt. Duurzame ontwikkeling heeft echter veel 

zinnige toepassingen gehad (Holland, 2001: 391), zelfs al is er veel onenigheid over en kritiek op be-

langrijke punten van de methode (zie 391-392). Hoewel er een bestaande kans is dat zwakke duur-

zaamheid volledig door bestaande economische theorieën opgevangen kan worden, kan het niettemin 

dienen om bewustzijn voor externaliteiten op te wekken. De realisatie dat sterke duurzaamheid niet 

moreel verwerpelijk is, geeft ruimte om de benadering als een serieuze mogelijkheid te heroverwegen. 

Tegelijk heeft de theorie ook tekortkomingen. In het voorafgaande is opgemerkt dat er kritiek is 

op belangrijke punten van de theorie; het belangrijkste voorbeeld van zo‘n kritiek moet wel zijn dat er 

nog geen consensus is over hoe het begrip ‗duurzaamheid‘ precies gedefinieerd moet worden en wat 

het inhoudt.
9
 Er is ook principiële kritiek op de alliantie die duurzaamheid aangaat met de economie, 

een discipline die in zijn traditionele vorm gezien wordt als ―a tool of rape and destruction of the envi-

ronment at large‖ (Skolimowski, 2001: 403). Het gebruik van economie brengt morele, methodologi-

sche, ecologische en conceptuele problemen met zich mee (Holland, 2001: 397-398): economische 

methoden zijn bijvoorbeeld moeilijk toe te passen en het is niet duidelijk wat de ‗substitutie‘ van na-

tuurlijk door menselijk kapitaal precies inhoudt. Holland wijst duurzame ontwikkeling tenslotte van de 

hand omdat het teveel gebaseerd is op achterhaalde concepties van de wereld, bijvoorbeeld als een 

gedetermineerde grootheid die door de mens zonder problemen bestuurd kan worden (400). 

 

                                                           
8
 Externaliteiten zijn de kosten of baten van een handeling die mensen die niet direct met die handeling te maken 

krijgen ontvangen. Door hier een t-shirt uit India te kopen, draag ik mogelijk bij aan de vervuiling van de Gan-

ges. De traditionele, rationele economische actor weegt externaliteiten niet mee in zijn beslissing om een bepaal-

de handeling wel of niet te doen. Holland maakt een vergelijkbaar punt wanneer hij schrijft dat ―Although [weak 

sustainability] allows environmental loss to be offset against other kinds of economic gain, it at least acknowl-

edges that environmental loss harbors economic loss, and must therefore be taken into account rather than re-

garded as an ‗externality‘ – something which purely economic accounting can afford to ignore‖ (Holland, 2001: 

396). El Serafy maakt dit punt ook, en wijst op de fout van veel ontwikkelingslanden om de grootschalige ver-

nietiging van natuurlijk kapitaal als ‗groei‘ te interpreteren (El Serafy, 2001: 407). 
9
 Henryk Skolimowski (2001) verwerpt dit punt echter, omdat hij vindt dat de nuttigheid van het begrip ‗ duur-

zame ontwikkeling‘ groter is dan de ambiguïteit ervan. 
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Indiase kwesties 

Uiteraard zijn niet alleen theoretische kwesties van belang in het kiezen van een geschikte filosofische 

benadering van de Ganges. Er zijn ook verschillende meer concrete problemen die de keuze voor een 

theorie zullen beïnvloeden. Sommige daarvan zijn aspecten van de Indiase situatie, andere zijn kwes-

ties uit de literatuur. 

 

Beperkingen en mensgerichtheid. Allereerst moeten de praktische beperkingen van dit onderzoek niet 

uit het oog verloren worden. Hoewel we inzien dat beide benaderingen hun zwakke punten hebben, is 

het doel niet om de tegenstelling tussen antropo- en non-antropocentrisme op te lossen. Deze tegen-

stelling is immers misschien wel de meest fundamentele van de milieu-ethiek. Het is niet noodzakelijk 

om een theoretisch juiste middenweg te vinden tussen die twee – een middenweg die overigens nog 

niet gevonden is en waarschijnlijk voorlopig nog niet gevonden zal worden (Steverson, 2001: 277).
10

 

Juist omdat het hier om een praktisch geval, een case study, gaat, kunnen we het ons veroorloven om 

een meer pragmatische benadering te kiezen. 

De filosofe en ecologe Kristin Shrader-Frechette (1995) doet iets vergelijkbaars wanneer ze de 

theoretische tegenstelling tussen ideologische ―‗soft‘ ecology‖ en wetenschappelijke ―‗hard‘ ecology‖ 

probeert te vermijden met haar eigen, praktijkgerichte ―‗practical‘ ecology‖. Ze schrijft: 
 

Both soft ecology and hard ecology seem to fail to address the uniqueness, particu-

larity, and historicity of many ecological phenomena. As a consequence, it likely will be 

difficult for either of them to provide clear directions for how to preserve the environment 

or how to guide environmental ethics and policy. For this we need a middle path—

dictated in part by humans, not merely by biocentric theory. We need the practical ecolo-

gy of case studies (635).  
 

Onze benadering van de Ganges kan van een dergelijke methode gebruik maken: een benadering 

die van de sterke kanten van beide partijen kan profiteren zonder ze op een fundamenteel niveau met 

elkaar te verzoenen. 

De belangrijkste praktische beperking is de realisatie dat we hier niet zonder hypocriet te zijn een 

zuiver non-antropocentrisch perspectief kunnen aannemen. Het doel in het opschonen van de Ganges 

is in de eerste plaats het helpen van mensen. Als het bereiken van dat doel ook positieve gevolgen 

voor de natuur op zich heeft, is dat mooi meegenomen – maar mensen hebben hier de eerste prioriteit. 

In elk geval in dat opzicht is deze aanpak zonder meer antropocentrisch. Gebruikmakend van Shrader-

Frechette‘s methode kunnen we zeggen dat dit het nog niet onmogelijk maakt om van non-

antropocentrische theorieën gebruik te maken. (Non-antropocentristen zullen dit waarschijnlijk niet in 

dank afnemen, maar het is mogelijk.) 

 

Indiaas holisme. Zoals ook in het vorige hoofdstuk is besproken, hebben holistische denkbeelden al 

een bepaalde populariteit in India. Behalve een religieus hebben deze ook een filosofisch element. Het 

gaat echter te ver om ze hier uitgebreid te behandelen, mede omdat verschillende visies sterk verschil-

                                                           
10

 Voor één poging om zo‘n middenweg te vinden, en kritiek op die poging, zie het debat tussen Sterba (2001a; 

2001b) en Steverson (2001). 



De Ganges: puur en vervuild 

 
41 

len en er niet één Indiase ‗holistische filosofie‘ bestaat. Daarom zal hier worden volstaan met één on-

derzoek van milieuopvattingen onder Indiase milieuwerkers.
11

 

Peritore (1993) voerde interviews uit met 32 hooggeplaatste Indiase regeringsmedewerkers, za-

kenmensen, leden van NGO‘s en wetenschappers die in hun werk allemaal met het milieu te maken 

hebben. Hij ondervroeg ze over hun milieuopvattingen en deelde ze op basis van de gesprekken in in 

drie groepen: een grote groep van ―Greens‖ en twee kleinere groepen van ―Ecodevelopers‖ en ―Mana-

gers‖. Greens zijn sterk holistisch en benadrukken het belang van een echt Indiaas (en niet Westers) 

ontwikkelingsmodel voor de natuur (808-811). Ecodevelopers zijn gematigder: de natuur moet geres-

pecteerd worden en Westerse methoden moeten niet klakkeloos worden overgenomen, maar ze zouden 

wel kunnen helpen. Het is mogelijk om goede richtlijnen voor milieubehoud in de toekomst vast te 

stellen (811-813). Managers zijn sterk Westers georiënteerd en benadrukken een antropocentrische 

benadering. Ze zijn optimistisch over technologie (813-815). Op basis van deze drie groepen ontwik-

kelde Peritore een model waaruit volgens hem blijkt dat India wegens haar andere achtergrond niet 

goed met het Westen kan samenwerken en een eigen ontwikkelingsplan nodig heeft (zie fig. 2, 816). 

Rolston (1987) draagt aan deze conclusie bij door te laten zien hoe Westers milieudenken vanuit Oos-

ters perspectief iets aan volwassen- en genuanceerdheid lijkt te missen. 

Met dit bestaande holisme moet rekening gehouden worden in het kiezen van een filosofische be-

nadering. Idealiter sluit de gekozen filosofie goed aan bij de verschillende Indiase filosofieën. Dat 

maakt ze gemakkelijker te implementeren. In dat opzicht zijn de ecocentrische theorieën hier duidelijk 

in het voordeel. 

 

Redenen voor het mislukken van GAP. Het eerste dat opvalt bij het analyseren van het GAP is zijn 

sterk antropocentrische insteek. Het GAP richtte zich op kortetermijndoelen en op het tegengaan van 

de vervuiling ter wille van de mens. Hoewel een recent statusverslag over het GAP wel meldt dat de 

Ganges ―one of the most sacred rivers of the world‖ is, richt het zich verder vooral op de gevolgen die 

de vervuiling voor mensen heeft (MoEF, 2009: i). In Naess‘ termen bedrijft het ‗oppervlakkige‘, niet 

‗diepe‘ ecologie. Daar komt bij dat het GAP mislukt is. De redenen die Jaiswal (2007) noemt voor het 

mislukken zijn ondermeer corruptie en gebrek aan enthousiasme (zie ook p. 19). Omdat ecocentrische 

in tegenstelling tot antropocentrische theorieën sterk ideologisch zijn, zullen zij dit soort problemen 

kunnen vermijden. Dit is op de belangrijke, enigszins onrealistische voorwaarde dat iedereen in de 

betrokken organisaties de overtuigingen van de gekozen filosofie van harte steunt. Maar ook zonder al 

te hoge verwachtingen van persoonlijke toewijding te koesteren zou een gedeeltelijke non-

antropocentrische basis dit soort problemen al gedeeltelijk terug kunnen dringen. 

Een ander probleem van het GAP is de afwezigheid van een gedeelde milieuvisie überhaupt. Eco-

centrisch of niet, zo‘n visie heeft belangrijke voordelen. Als het GAP al op iets als een visie gestoeld 

was, dan was deze zeer fragmentarisch en oppervlakkig. Zoals in het MMW-hoofdstuk duidelijk is 

geworden, richtte het GAP zich alleen op bepaalde aspecten van de vervuiling en deed het ook dat op 

een erg ad hoc en inadequate manier. Jaiswal merkt op hoe het plan weliswaar begonnen werd met 

‗nobele intenties‘, maar dat die mettertijd vervaagden (Jaiswal, 2007: 46). Tegenwoordig is vooral 

                                                           
11

 Genuanceerde onderzoeken naar Indiaas en Aziatisch milieudenken in het algemeen en hun overeenkomsten 

met Westerse milieufilosofie bestaan wel: zie James (1999; met name de Introductie, 3-28), Bruun & Kalland 

(1993) en Callicott & Ames (1989). 
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onduidelijk waar het GAP nu precies toe dient en wat zijn doelstelling is (45). Een duidelijke ethische 

achtergrond kan dit soort verwarring voorkomen, waardoor het probleem efficiënter kan worden aan-

gepakt. 

 

Een combinatie van theorieën 

Tot nu toe zijn drie filosofische theorieën behandeld. Elk van deze drie heeft zowel sterke als zwakke 

punten. Antropocentrisme heeft als voordeel dat het vertrouwd is en een lange traditie heeft, maar als 

nadeel dat het moeilijk valt overeen te stemmen met de Indiase situatie en het mislukken van het GAP. 

Non-antropocentrische theorieën hebben als voordeel dat ze wel bij die situatie aansluiten en dat ze tot 

een paradigmawisseling zouden kunnen leiden in milieubenaderingen van de Ganges, maar als nadeel 

dat ze radicaal zijn en slecht op de praktijk aansluiten. Duurzame ontwikkeling wordt enerzijds al toe-

gepast en is intuïtief aantrekkelijk, maar anderzijds heeft ze diverse (voornamelijk conceptuele) pro-

blemen. Nu ook drie meer specifieke problemen van de situatie bij de Ganges besproken zijn, kan een 

geschikte benadering voor de vervuiling worden gekozen. 

Het is duidelijk dat de gekozen benadering sowieso een antropocentrische basis moet hebben. Het 

doel is het helpen van mensen, niet het beschermen van de natuur (hoewel dat een mooi bijeffect zou 

kunnen zijn). Uit het afwegen van de theorieën blijkt echter dat non-antropocentrische theorieën in het 

geval van de Ganges een duidelijk voordeel hebben over antropocentrische. Waar ecocentrisme ver-

volgens tekort schiet – in het specificeren van wat er precies moet gebeuren om de rivier schoner te 

maken – kan duurzame ontwikkeling een zinnige bijdrage bieden. (De behandelde antropocentrische 

theorieën doen dit ook niet zo adequaat als gewenst.) Op deze manier zouden we uitkomen op een 

kruising van theorieën: antropocentrisme als fundament, ecocentrisme in de methoden, en duurzaam-

heid als het einddoel. 

Is deze oplossing coherent? Dat hang er opnieuw van af ‗waar je naartoe wilt gaan‘ met je ethiek 

(Shrader-Frechette, 1995: 621). Als de doelstelling in het analyseren van het GAP de ontwikkeling van 

een stevige, theoretische milieufilosofie was, dan zal de hier voorgestelde hybride ons niet veel verder 

helpen. Maar zo‘n denksysteem is niet waar het hier om ging. Voor zover het in één van de drie be-

sproken kampen valt, zal het ook zijn eigen problemen hebben – praktische problemen in de toepas-

sing van zo‘n abstracte benadering daargelaten. De hiervoor genoemde combinatie van theorieën is 

ontwikkeld om instrumenteel, niet conceptueel, te werken (zie Repko, 2008: 17-18). Dat betekent ove-

rigens geenszins dat hij conceptueel volkomen incoherent is. Het is mogelijk dat hij conceptuele pro-

blemen tegenkomt, maar de theorieën lijken een praktische combinatie zoals hier gevormd is wel de-

gelijk toe te staan. 

 

Conclusie 

Nu een benadering is gekozen, kunnen we een antwoord op het tweede deel van de filosofische hoofd-

vraag formuleren. Wat beveelt deze benadering aan om de vervuiling tegen te gaan? Deze vraag kan 

worden beantwoord door een aantal criteria te geven waar een adequaat actieplan aan moet voldoen. 

Het enige criterium waar het GAP aan voldeed, was steun door de overheid (maar deze was gebrekkig 

en zeker niet breed). Het GAP was wel pragmatisch, maar niet in zijn ethische reflectie – die immers 

niet of maar heel beperkt had plaatsgevonden. 
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- Ethische reflectie. Onafhankelijk van of men het met de specifieke milieuvisie eens is die 

in dit hoofdstuk is ontwikkeld, moet een project dat de Ganges schoner wil maken aan ethi-

sche reflectie doen. Zonder dit soort reflectie – die uiteindelijk in een coherente milieufilo-

sofie moet uitmonden – is het onwaarschijnlijk dat zo‘n project kan slagen. 

- Pragmatisme. Dit soort ethische reflectie zou praktijkgericht moeten zijn. In navolging van 

Shrader-Frechette‘s ‗praktische ecologie‘, en gezien de concrete aard van het probleem, is 

een zo pragmatisch mogelijke benadering noodzakelijk. 

- Mensgerichtheid in fundering, ecocentrisme in methoden. De tekortkomingen van enerzijds 

antropo- en anderzijds non-antropocentrisme, zijn hier geprobeerd te verzoenen door de 

een als basis van een milieuvisie te stellen, en de ander toe te passen in de methoden ervan. 

Het is niet onmogelijk dat een plan de vervuiling zonder deze specifieke oplossing kan te-

gengaan, maar het zal dan obstakels tegenkomen die hier vermeden zijn. 

- Duurzaamheid. Omdat antropo- noch non-antropocentrisme in staat is duidelijke, praktisch 

haalbare doelen voor vervuilingsproject te stellen, zouden de doelstellingen van duurzame 

ontwikkeling moeten worden overgenomen.  

- Steun onder bevolking en overheid. Een nieuw plan tegen de vervuiling kan niet zonder 

brede steun van de bevolking en de overheid. Deze steun kan gezocht worden door aan te 

sluiten bij de bestaande holistische denkbeelden die leven in India. De ecocentrische me-

thode die hier wordt aanbevolen zal daar bij helpen. 
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Conflicten  

 

Na de disciplinaire stukken is het een goed moment om stil te staan bij de verworven inzichten. De 

inzichten vanuit de milieu-maatschappijwetenschappen laten zien dat het GAP mislukt is en dat het 

voor de toekomst belangrijk is om alle aspecten van het probleem aan te pakken. Verregaande bestuur-

lijke hervormingen die gericht zijn op verhoogde efficiëntie en productiviteit zijn noodzakelijk. Die 

houden in dat er één centraal ministerie voor het vervuilingsbeleid komt, dat lagere overheidsniveaus 

goed worden aangestuurd van bovenaf, en dat ook met maatschappelijke initiatieven wordt samenge-

werkt. Vanuit de religiewetenschappen wordt duidelijk dat de Ganges een grote religieuze betekenis 

heeft en dat door de bronnen van het hindoeïsme op een andere selectieve manier te gebruiken, de 

hindoegemeenschap in plaats van de vervuiling te verergeren, juist kan bijdragen aan een verbetering 

van de situatie. Ook is belangrijk dat de seculiere en spirituele sferen gaan samenwerken en er goede 

communicatie tussen de sferen is, vooral om de hindoes en lokale initiatieven bij de hogere plannen te 

betrekken. De filosofische inzichten wijzen tenslotte op het belang van een coherente milieuvisie om 

praktische maatregelen op te baseren. Zo‘n milieuvisie zou gebaseerd moeten zijn op erkenning van de 

intrinsieke waarde van de natuur, ook voor een project dat uiteindelijk op het welzijn van mensen ge-

richt is. 

Deze inzichten zijn redelijk gemeenschappelijk. De reden dat iedere discipline toch met andere 

belangrijkste punten komt, is dat ieder een andere focus heeft. 

 

Op het eerste gezicht lijken de inzichten niet te conflicteren, maar elkaar aan te vullen. Echter, in de 

achterliggende assumpties van de disciplines komen we wel een conflict tegen. De milieu-ethiek 

maakt onderscheid tussen antropocentrische (die de natuur als hulpmiddel voor de mens beschouwen) 

en non-antropocentrische (die de intrinsieke waarde van de natuur benadrukken) benaderingen. In het 

filosofische hoofdstuk is een compromis tussen beide benaderingen gezocht door een non-

antropocentrische waardering van de natuur als middel voor een antropocentrische oplossing (het op-

schonen van de rivier voor menselijk gebruik) aan te wenden. 

Maar het valt nog te bezien of deze oplossing ook werkbaar is voor de andere twee disciplines. 

Het centrale conflict speelt in elk geval wel met betrekking tot het GAP (dat sterk antropocentrische 

uitgangspunten had en daarom onder andere zijn doelstellingen niet heeft bereikt), en ook tussen de 

andere twee vakgebieden. De milieu-maatschappijwetenschappen zijn antropocentrisch, in de zin dat 

ze zich richten op een schoon milieu voor mensen. Een intrinsieke waardering voor de natuur heeft 

daar zeker plaats in, maar de doelstellingen van de discipline zijn antropocentrisch. Het onderscheid is 

ook niet zo scherp als het in de ethiek is. De oplossing van de religiewetenschappen voor de vervuiling 

van de Ganges is gebaseerd op hindoeïstische milieu-opvattingen en is daardoor juist sterk non-

antropocentrisch. Ze benadrukt holisme, een totaalbeeld van de natuur waar de mens onderdeel maar 

niet de baas van is. 

 

Het belangrijkste concept dat bij iedere discipline naar voren komt, is ‗duurzame ontwikkeling‘. In de 

milieu-maatschappijwetenschappen wordt dit begrip gezien als ―development that meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs‖ (WCED, 

1987). Het gaat binnen de milieuwetenschappen ook om de balans tussen de belangen van mensen, 
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economie en natuur (people, planet, profit). De ethische benadering is ook gebaseerd op deze definitie 

uit het WCED-rapport. Maar in de filosofische literatuur wordt ook een onderscheid gemaakt tussen 

‗harde‘ duurzame ontwikkeling, die gericht is op eeuwig behoud van alle natuurlijke bronnen, en 

‗zachte‘ duurzame ontwikkeling, die inwisseling van natuurlijke bronnen voor menselijke (en vice 

versa) toestaat. Filosofen hebben ook kritiek op het idee van ‗duurzaamheid‘: het zou al een logisch 

gevolg zijn van bestaande economische theorieën, of leiden tot ‗eco-fascisme‘. Vanuit de religiewe-

tenschappen wordt ‗duurzame ontwikkeling‘ echter gezien als ontwikkeling die ―ought to include the 

uplift (both spiritual and material) of all without exploitation and destruction of others‖ (Dwivedi, 

2001: 47-48). De religiewetenschappen benadrukken dus de ‗ontwikkeling‘ in ‗duurzame ontwikke-

ling‘, terwijl MMW en de ethiek zich meer concentreren op ‗duurzaamheid‘. 

Het begrip kent dus verschillende invullingen in de verschillende definities. Tot scherpe conflic-

ten leiden deze niet, maar het is wel nodig een gemeenschappelijke definitie te vinden. In de common 

ground zullen we ‗duurzame ontwikkeling‘ daarom herdefiniëren.  
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Common ground 

 

In de vorige sectie zijn twee conflicten tussen de disciplines geïdentificeerd. Deze betreffen ten eerste 

het concept ‗duurzame ontwikkeling‘ en vervolgens de achterliggende assumpties van de algehele 

benadering vanuit de verschillende disciplines. De verschillende definities en visies sluiten elkaar niet 

uit, maar het is wel nodig ze met elkaar in overeenstemming te brengen. 

 

De tegenstelling tussen antropocentrische en non-antropocentrische milieuvisies is in het filosofie-

hoofdstuk opgelost door non-antropocentrische visies als hulpmiddel voor een antropocentrische op-

lossing te gebruiken. Kunnen de andere disciplines ook met deze oplossing werken, en hoe is hij naar 

hen uit te breiden? Als hij kan worden uitgebreid, dan lijken ze er wel mee te kunnen werken: impli-

ciet gebruiken de religiewetenschappen al een vergelijkbare methode, en de milieu-

maatschappijwetenschappen staan ook het behoud van de natuur voor en bevelen bijvoorbeeld ook 

voorlichting aan die mensen impliciet respect voor de natuur moet bijbrengen. Hoewel het GAP een 

dergelijke methode niet gebruikte, bevelen zowel de ethiek als de religiewetenschappen en de milieu-

maatschappijwetenschappen hem aan. 

Om deze aanpak uit te breiden, is eerst een gedeelde grond tussen de disciplines nodig. Deze kan 

gevonden worden in de tegenstelling tussen antropo- en non-antropocentrisme. In het vorige hoofdstuk 

is geconstateerd dat de milieu-maatschappijwetenschappen en de religiewetenschappen in deze tegen-

stelling de twee polen van het debat vertegenwoordigen: MMW is antropocentrisch, religieweten-

schappen juist non-antropocentrisch. De ethiek bestrijkt echter beide polen. Zij kan de andere twee 

disciplines met elkaar verzoenen door de scherpe tegenstelling tussen hen te transformeren in een ge-

leidelijker overgang. Juist haar pragmatische methode biedt een goed houvast om tot common ground 

te komen. De oplossing van de filosofie lijkt dus geschikt om door de andere twee disciplines te wor-

den overgenomen. Ze kan als een gedeelde methodologie voor het aanpakken van de vervuiling wor-

den gebruikt. 

Dit is een oplossing voor het conflict tussen antropo- en non-antropocentrisme. Maar een potenti-

ële bijdrage kan ook volgen uit de oplossing van het duurzaamheidsconflict. In het vorige hoofdstuk is 

duidelijk geworden dat de milieu-maatschappijwetenschappen en de ethiek meer op ‗duurzaamheid‘ 

gericht zijn, terwijl vanuit de religiewetenschappen juist de ‗ontwikkeling‘ benadrukt wordt. Hoe zijn 

deze twee te verzoenen? Abstract lijkt er sprake van een tegenspraak, maar concreet toegepast ver-

dwijnt het verschil. In het tegengaan van de vervuiling van de Ganges, zijn we zowel op behoud als 

verbetering gericht. Het stabiliseren van de huidige mate van vervuiling zou in zekere zin al een verbe-

tering zijn – sterker, het lijkt het belangrijkste doel van de huidige beleidsvorming te zijn. Maar uitein-

delijk is de doelstelling van dit onderzoek ook om de vervuiling terug te dringen. De huidige staat van 

vervuiling is niet ‗duurzaam‘: daarvoor is een verdere reiniging nodig. Het doel van duurzame ont-

wikkeling in het geval van de Ganges is daarom een mate van vervuiling die ook voor toekomstige 

generaties leefbaar is. Onze interdisciplinaire herdefinitie van ‗duurzame ontwikkeling‘ luidt: ontwik-

keling van de omgeving en bevolking voor huidige en toekomstige generaties, waarbij de natuur er 

niet op achteruit gaat en waar mogelijk er op vooruit gaat. 
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Op deze manier bezien draagt duurzaamheid ook bij aan een oplossing voor het antropo-non-

antropocentrismeconflict. Een milieuvisie om de vervuiling tegen te gaan zou in de eerste plaats duur-

zaam moeten zijn. Maar een duurzame methode zal in het geval van de Ganges veel overeenkomsten 

vertonen met de methode die in het filosofiehoofdstuk is aangedragen: hij zal ook non-

antropocentrische milieuwaardering gebruiken als onderdeel van een antropocentrische benadering.  
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Integratie 

 

Wat kunnen we leren van het mislukken van het GAP? Nu een common ground gevonden is, is het 

mogelijk de inzichten van de verschillende disciplines te integreren en tot een antwoord op deze vraag 

te komen. Enerzijds hebben we geleerd over de redenen waarom het GAP mislukt is. Simpel gezegd is 

dit omdat het GAP niet duurzaam was (volgens onze hiervoor geformuleerde definitie). In plaats daar-

van heeft het zelfs op zijn meest ambitieuze momenten genoegen genomen met het streven om de 

vervuiling van de rivier tenminste niet erger te laten worden. Dit is echter niet voldoende, omdat de 

Ganges al sinds het begin van het GAP in 1986 onleefbaar vervuild is. 

Anderzijds hebben we iets geleerd over de voorwaarden waar een nieuw plan dat de vervuiling 

aan wil pakken, aan moet voldoen om te kunnen slagen. Heel kort kunnen we wederom het simpele 

antwoord geven: een nieuw plan moet duurzaam zijn. Maar dat antwoord is tamelijk abstract en alge-

meen. Daarom hebben we naast dit antwoord ook criteria gegeven om een nieuw project aan te toet-

sen. Deze criteria zijn: 

 

1. Alomvattend beleidsplan. 

Allereerst is het van belang dat een project dat de vervuiling wil tegengaan gebaseerd is op een be-

leidsplan dat alle aspecten van het probleem behandelt. Onder het GAP is de vervuiling vanuit de 

landbouw bijvoorbeeld niet aangepakt. Dit plan kan vervolgens in andere beleidsvelden geïnte-

greerd worden, zoals het landbouw- en bosbeleid. Het GAP kende zo‘n plan niet en richtte zich 

slechts op delen van het probleem. De ontwikkeling van een beleidsplan zal bestrijding van de ver-

vuiling daarom efficiënter maken en leiden tot betere coördinatie (zie ook criterium 6). 

2. Coherente milieuvisie. 

Naast een coherent beeld op het beleid, is ook een coherente visie op het milieu zelf nodig. Zo‘n vi-

sie zal duidelijk maken welke problemen men precies aan wil pakken en waarom. Zij zal hopelijk 

ook een mate van persoonlijke betrokkenheid opwekken (zie ook 5). Bij de ontwikkeling van deze 

visie moet rekening gehouden worden met de specifieke situatie en met het heersende wereldbeeld, 

namelijk het hindoeïsme. Zij moet plausibel zijn voor de mensen die bij het project betrokken zijn. 

Voor zover het GAP op een bepaalde milieuvisie gebaseerd was, was dat een fragmentarisch antro-

pocentrisch wereldbeeld dat voornamelijk op gekwantificeerde kortetermijnwinsten was gericht in 

plaats van op het grotere probleem. Niet alleen komt dit perspectief niet overeen met dat van veel 

van de relevante beleidsmakers (zie Peritore (1993)), het heeft überhaupt zijn beperkingen in het 

aanpakken van een milieuprobleem dat zo groot en fundamenteel is als de vervuiling van de Gan-

ges. 

3. Communicatie. 

De Indiase bevolking, die immers het meest met de vervuiling te maken heeft, moet actief betrok-

ken worden bij het beleidsproces en ook bewust gemaakt worden van haar eigen rol in die vervui-

ling. Beleidsmakers moeten ‗de taal van de mensen spreken‘ en voorlichting en onderwijs over het 

probleem geven. Een nieuwe interpretatie van sommige van de ‗sociale plichten‘ (dharma) van het 

hindoeïsme kan ervoor zorgen dat de bevolking zich sterker betrokken voelt bij de rivier en meer 

zal doen om haar schoon te houden. Deze toewijding is essentieel voor een aanpak van de vervui-

ling (zie ook 2). Het GAP heeft zich niet met de bevolking beziggehouden en het zelfs vermeden 



Marit Haighton, Ruben Noorloos en Sandra van Soelen 

 
50 

om haar bijdrage aan de vervuiling (bijvoorbeeld door inadequate riolering) überhaupt aan te pak-

ken. 

4. Samenwerking. 

Samenwerking is zowel onder de beleidsmakers als tussen de spirituele en seculiere sferen van be-

lang. Verschillende overheidsniveaus en instellingen moeten beter worden aangestuurd zodat ze ef-

ficiënter kunnen werken (zie ook 1). Daarnaast moet gebruik worden gemaakt van de inbreng die 

het spirituele domein kan leveren (zie ook 5). In het algemeen is het van belang dat alle relevante 

actoren in het vervuilingsproces bij het tegengaan van die vervuiling betrokken worden. Het GAP 

deed geen van drieën maar berustte juist op sterk fragmentarisch en volkomen seculier beleid, dat 

voor het overgrote deel op slechts de industriële vervuiling van de rivier was gericht. 

5. Respect voor de natuur om mensen te helpen. 

Door de natuur minder als melkkoe voor menselijk gewin en meer als intrinsiek waardevol te be-

schouwen, kan niettemin grote winst voor de mens tot stand komen. Het zal ongebreidelde exploi-

tatie van natuurlijke grondstoffen terugdringen. Hoewel het GAP overdreven industriële exploitatie 

heeft proberen tegen te gaan, is het nog steeds gebaseerd op een beeld van de natuur als bron van 

(economische) winst. Zo‘n beeld houdt de deur open voor toekomstige exploitatie (zie ook 2). Door 

de intrinsieke waarde van de natuur te benadrukken, zal ook eerder gebruik gemaakt worden van de 

reinigende capaciteiten van de natuur zelf, in plaats van op bijvoorbeeld chemische technieken te 

vertrouwen. 

Aanknopingspunten voor een dergelijke beschouwing kunnen gevonden worden in het in India 

heersende wereldbeeld, namelijk het hindoeïsme. Door eco-vriendelijke hindoeïstische waarden te 

benadrukken, kan bij de inwoners van Varanasi een bewustzijn over de rivier worden opgewekt. De 

leer van de vijf oerelementen biedt zo‘n aanknopingspunt, net als de visie van het universum als 

een ‗extended family‘, een holistisch geheel waar de dieren en de natuur evengoed onderdeel van 

zijn als de mens. Het GAP is er opnieuw niet in geslaagd van het wereldbeeld gebruik te maken. 

6. Efficiënte en effectieve technieken. 

Welke vervuiling ook opgelost moet worden, zonder effectieve en efficiënte milieutechnieken zal 

het waarschijnlijk niet lukken. Het GAP is er eenvoudigweg niet in geslaagd om adequate technie-

ken met toereikende capaciteit te gebruiken.  

 

Omdat het GAP aan geen van deze criteria voldoet, is het niet duurzaam en daarom ongeschikt om de 

vervuiling op te lossen.  
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Conclusie 

 

In deze interdisciplinaire scriptie is gekeken naar het vervuilingsprobleem van de Ganges in Varanasi. 

Vanuit milieu-maatschappijwetenschappen, religiewetenschappen en de ethiek is het Ganges Actie 

Plan bestudeerd. De doelstelling van het onderzoek was om een meer omvattend begrip te krijgen van 

het probleem en om antwoord te geven op de hoofdvraag: ―Wat kunnen we leren van het mislukken 

van het GAP?‖ Door het opstellen van criteria hebben we suggesties gedaan voor de toekomst. In de 

integratie zijn alle ontwikkelde criteria samengevoegd en is op die manier een antwoord gegeven op de 

hoofdvraag. Zo is er een goed beeld ontstaan over de oorzaak van het mislukken van het GAP: het 

GAP was niet duurzaam. Voor het vervuilingsprobleem in India is het van belang dat de Indiase rege-

ring een goed plan ontwerpt dat voldoet aan de opgestelde criteria. Op die manier kan het probleem 

beter worden aangepakt dan het nu gebeurt. Het is in ieder geval van belang dat het beleidsproces 

wordt veranderd, dat er goed wordt gekeken naar de achterliggende milieuvisie en dat religieuze groe-

pen worden betrokken bij de oplossing van het probleem.  

 

Alhoewel door dit onderzoek een meer omvattend beeld is geschetst van het GAP, is vervolgonder-

zoek nog wenselijk. Vooral op bestuurskundig gebied is meer informatie nodig voor een goed wer-

kend actieplan voor de Ganges, zoals over de invloed van corruptie en fraude in het proces. Wij heb-

ben er niet naar kunnen kijken in verband met de omvang van dit onderzoek, maar corruptie is zeker 

een serieus probleem bij de uitvoering van het GAP. Tevens dient er een eenduidiger beeld ontstaan 

over de waterkwaliteit, aangezien verschillende metingen niet met elkaar overeenkomen. Daarvoor 

zijn meer onafhankelijke metingen van de waterkwaliteit nodig. 

Daarnaast is onderzoek ter plaatse noodzakelijk voor het verfijnen van de criteria om te zorgen 

dat de criteria daadwerkelijk aansluiten bij de specifieke situatie. Het kan bijvoorbeeld goed zijn om 

met de groepen mensen te praten die de Ganges dagelijks gebruiken en om ambtenaren te spreken die 

verantwoordelijk zijn voor het GAP. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: waterkwaliteitsnormen voor de Ganges, zoals opgesteld door het CPCB (Lacy, 

2006: 47). 
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Bijlage 2: Figuren van de waterkwaliteit gemeten door de Sankat Mochan Foundation in 

de periode 1993-2004 (Hamner et al., 2006: 119). 
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Bijlage 3: diagram waarin de verschillende betrokken partijen bij de water vervuiling-

controle staan weergegeven (Ahmed, 1994: 4).  

 

 


