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Combinaties van letters en cijfers in de voetnoten verwijzen naar
documenten en publikaties van de Verenigde Naties, welke zijn opgenomen in bijlage 5.1. Hierbij staat A/ voor een document van de
Algemene Vergadering, E/ voor een document van de Economische en
Sociale Raad, E/CN. / voor een document van een permanente
commissie uit de Raad en E/CN.l/Sub.3/ voor een document van de
Subcommissie voor Economische Ontwikkeling.
Het jaartal in de code van een meer algemeen verspreide publikatie
van de Verenigde Naties geeft het jaar van uitgave aan; dit is
niet altijd ook het jaar van samenstelling. Gepubliceerde documenten zijn bij voorkeur onder hun documentcode gerubriceerd.
Een cursief gedrukte naam vergezeld van een jaartal verwijst naar
een titel uit de geraadpleegde literatuur als opgenomen in
bijlage 5.2.
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INLEIDING

Internationale samenwerking, waarbij bijdragen zonder evenredige
tegenprestatie worden gegeven tot bevordering van de welvaart en van
het welzijn in minderontwikkelde landen, is een betrekkelijk jong
verschijnsel. Tot dertig jaar geleden kwamen geschenken tussen souvereine staten niet voor, althans niet op een schaal van enig economisch belang. Na een korte bloeiperiode is de ontwikkelingshulp
momenteel al niet meer in die mate het onderwerp van de dag als enkele jaren geleden. Het vraagstuk van het menselijk leefmilieu eist
een belangrijk deel van de publieke aandacht op.
Het onbehagen

rond de ontwikkelingshulp,

dat er sinds F.van Dams

gelijknamige inaugurale rede in 1964 niet geringer op geworden is,
vereist een bezinning, waarbij ook voor de historicus een taak kan
zijn weggelegd. Hoe is de ontwikkelingshulp ontstaan ? Wat was het
uitgangspunt ? In welke doseringen treffen wij aan de start de
ethische, politieke, economische, sociale en militair-strategische
argumenten aan ? Welke beginselen en voorwaarden hechtte men in het
begin aan de technische en financiële hulpverlening ? Hoe werd de
bijstand organisatorisch begeleid ?
De lezer zal hierachter geen definitief antwoord op deze vragen
vinden. Wat hier gepresenteerd wordt, is een bijdrage tot een beter
begrip van het probleem van de ontwikkelingssamenwerking, en niet
meer dan dat. Daarvoor hebben wij ons bij de behandeling van de
gestelde vragen teveel beperkingen moeten opleggen. De aandacht concentreert zich meer op het doen en later van organen op parlementair,
gouvernementeel en intergouvernementeel niveau, dan op het optreden
van de werkers is het veld. Deze institutionele benadering volgt als
vanzelf uit de doelstelling van het onderzoek. Het gaat vooral om
het waarom en het hoe van het ontstaan van de ontwikkelingshulp en
pas in de tweede plaats over de omvang van de werkelijke hulpverlening. Kwantitatieve gegevens hierover kan men vooral vinden in het
eerste, zesde en negende hoofdstuk en in de bijlagen.
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De term ontwikkelingshulp

werd in de hier behandelde periode, en

wordt dus ook door ons, het meest gebruikt. De latere benaming
ontwikkelingssamenwerking

vond pas in het midden van de vijftiger

jaren ingang. De oude aanduiding is daarnaast blijven voortbestaan
en zal waarschijnlijk nooit verdwijnen. Het fenomeen is bij zijn
geboorte hulp

genoemd en moet verder met die naam door het leven,

ongeacht later bedachte bijnamen.
Over het algemeen verstaat men onder ontwikkelingshulp overdrachten van kennis, kapitaal of goederen op intergouvernementeel
niveau, die buiten het marktmechanisme tot stand komen, die geen
evenredig guid pro guo-element kennen en die bedoeld zijn voor de
sociale en economische ontwikkeling van het ontvangende land. De
Nederlandse leveranties aan en investeringen in Nieuw-Guinea, Suriname, de Nederlandse Antillen en (tot 1949) Indonesië, werden in de
jaren 1945-1952 hier niet bij gerekend, de bijstand van de Verenigde
Naties aan delen van het Koninkrijk der Nederlanden wel. Niet meegerekend is verder de hulp voor militaire doeleinden. Men kan betogen,
dat de militaire bijstand van met name de Verenigde Staten in de
ontwikkelingslanden andere fondsen vrijmaakte voor de bevordering
van de economische ontwikkeling, maar bestaan en omvang van deze
re-allocatie zijn twijfelachtig en in ieder geval niet te becijferen.
Tenslotte hoort ook de rampenhulp niet bij de ontwikkelingshulp,
omdat zij beperkt is in duur en gerichtheid.
De relatief arme landen die de hulp ontvingen, werden in het
begin op verschillende meinieren aangeduid. Men sprak van warme landen, tropische

landen,

en onontwikkelde

landen,

termen die wedijver-

den in vaagheid en onjuistheid. Al spoedig werd binnen de Verenigde
Naties de uitdrukking minderontwikkelde

landen

gangbaar. Deze dateer-

de van rond de eeuwwisseling en was voor het eerst opgedoken in de
tijd dat in Engeland Joseph Chamberlain Minister van Koloniën was
De nieuwe naam had het nadeel, dat het levenspeil van de betrokken
landen gerelateerd werd aan de als maatgevend beschouwde economie
van het rijke Westen. Van de andere kant vond men erin weerspiegeld,
dat armoede niet zozeer op zichzelf maar vooral in vergelijking met
rijkdom een last is.
1. British financial

aid...1963,рад.1.
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De Organisatie der Verenigde Naties was in de jaren 1945-1952
een belangrijk forum van de wereldpolitiek. Ook buiten de UNO ontstonden samenwerkingsvormen voor multilaterale en bilaterale bijstand aan ontwikkelingslanden. Wij beperken ons echter tot de ontwikkelingshulp van de Verenigde Naties in enge zin. De Gespecialiseerde Organisaties, die samen met de UNO de zogenaamde
Nations

Family

United

vormen, komen alleen ter sprake voorzover zij met

de UNO samenwerkten. Hetzelfde geldt voor de United Nations Relief
and Rehabilitation Administration, het Marshall-plan, het Point
Four-programma, het Colombo-plan en de inyeramerikaanse samenwerking.
Waar het niet goed mogelijk is het ontstaan van de UNO-ontwikkelingshulp te schetsen zonder deze hulpactiviteiten te noemen, worden
zij met enkele notities in de behandeling opgenomen.
Nederland

was in de te behandelen periode in sommige opzichten

niet representatief voor de Westerse wereld. Het ging zwaarder dan
de meeste landen gebukt onder de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en het raakte eerder dan de meeste Europese landen verwikkeld
in het pijnlijke proces van een versnelde dekolonisatie. In de
Verenigde Naties bezette Nederland als middelgrote mogendheid en
als redelijk welvarend land geen uitzonderlijke plaats in het blok
van de nieuwe supermacht Amerika en de oude Europeanen. In de OostWest-tegenstelling stond Nederland overtuigd aan de Westelijke kant,
in de Noord-Zuid-verhouding verdedigde Nederland de noordelijke
stellingen iets minder rigoureus dan de meeste van zijn bondgenoten.
Het ontstaan van de ontwikkelingshulp in Nederland was tegen deze
achtergrond niet representatief voor de gang van zaken in Europa als
geheel. Toch bevatte het voldoende elementen van meer algemene strekking om de Nederlandse inspanning en het Nederlandse aandeel in de
hulp van de Verenigde Naties met belangstelling te volgen.
Met recht kan men opmerken dat wij in het langdurig proces, dat
de ontwikkelingssamenwerking gaat worden, ook in 1975 nog pas aan
de start staan. Waarom dan het segment 1945-1952 eruit gelicht ?
Als beginjaar is het einde van de Tweede Wereldoorlog gekozen, het
jaar waarin op de rulnes van de Volkenbond de UNO ontstaat. Ook rond
1952 is een caesuur te constateren. Het herstel van de oorlogsschade
is dan afgelopen : op 1 maart 1952 beëindigt de Internationale
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Vluchtelingen-Organisatie haar werkzaamheden, op 30 juni 1952 komt
voor Nederland een einde aan het Marshall-plan, in 1953 is de were Idvoedselproduktie voor het eerst weer op vooroorlogs niveau.
Nieuwe leiders nemen de plaatsen aan de top in. Op 10 november 1952
biedt Trygve Lie zijn ontslag aan als Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties; Dag Hammaskjöld volgt hem vanaf 10 april 1953 op.
In de Verenigde Staten treedt op 20 januari 1953 een Republikeinse
regering op met Eisenhower als president; in Rusland sterft Stalin
op 5 april 1953. In Nederland wordt op 2 september 1952 Luns als
Minister zonder Portefeuille voor internationale organisaties benoemd en worden de Uniezaken per 1 januari 1953 naar het Ministerie
van Buitenlandse Zaken overgebracht. In 1952 is ook een periode van
opbouw voorbij : het nieuwe hoofdkwartier van de UNO, op 27 februari
1952 in gebruik genomen, symboliseert dit voor de wereldorganisatie
als geheel. Het uitgebreide programma voor technische hulp voltooit
in augustus 1952 zijn organisatorische opbouw met een reorganisatie
en de benoeming van de eerste volledige uitvoerend directeur vein de
Technical Assistance Board. De ontwikkelingshulp is dan algemeen
aanvaard en erkend. In Nederland komt de ontwikkelingshulp eind 1952
voor het eerst als een zelfstandig onderdeel ter sprake in het
Nederlandse parlement, na totdantoe alleen als een aanhangsel bij de
UNO-zaken te zijn behandeld.
Behalve over de keuze en de omvang van het onderwerp, is hier
ook een korte verantwoording op zijn plaats met betrekking tot het
gebruikte materiaal. Nederland kende vóór 1953 geen krachtige publieke opinie inzake internationale organisaties en ontwikkelingshulp

. Een van de oorzaken en een van de gevolgen hiervan was het

bijna volledig ontbreken van oppervlakkige en populariserende
artikelen op dit gebied. De publikaties over ontwikkelingshulp
waren tot 1953 over het algemeen van een behoorlijk niveau. Het
blad fùrdende

Wereld

van de voorlichtingsdienst van de Verenigde

Naties in Nederland vormde hierop, ingevolge zijn voornaamste
functie, een uitzondering. Alle boeken en alle artikelen in de,
voornamelijk economische, wetenschappelijke vakbladen en in de par1. Omzien... 1973 bespreekt 'twintig jaren discussie over ontwikkelingshulp' en laat deze periode in 1953 aanvangen.
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tijpolitieke periodieken, die tot het midden van de vijftiger jaren
in Nederland aan ontwikkelingshulp werden gewijd, zijn voor de hierna volgende studie doorgenomen.
De schriftelijke stukken en de verslagen van de Handelingen van
de Staten-Generaal zijn over de periode van 1945 tot 1955 geheel en
van 1955 tot heden gedeeltelijk geraadpleegd. Veel wat hierin voorkomt, leek een afspiegeling van breder verspreide opinies te zijn.
Helaas was het niet mogelijk de laatste veronderstelling met bewijzen te bevestigen. De Handelingen vinden een belangrijke aanvulling
in verschillende uitgaven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Naast de door dit departement verzorgde jaarboeken, op initiatief
van Minister D.u-Stikker in 1950 begonnen, verdienen met name de
uitgaven over Nederland en de Verenigde Naties respect. Feitelijk
betrouwbaar en redelijk objectief is de reeks verslagen van de
UNO-vergaderingen jarenlang een unicum van openbaarheid en leesbaarheid gebleven. Andere overheidsuitgaven zijn de jaarverslagen van
de Commissie en het Bureau voor Internationale Technische Hulp en
het Jöandblad.
Toen het Bureau ITH nog aan het Bezuidenhout en de Van Alkemadelaan gevestigd was, konden enkele ambtelijke bescheiden worden ingezien. Later was dit niet meer mogelijk. De instructies aan de Nederlandse ÜNO-delegaties en de tussentijdse rapportages bleven, ondanks verschillende pogingen tot op het hoogste niveau, ontoegankelijk. Ook de procedure die aan het opstellen van de instructies voorafgaat, dus de menings- en besluitvorming ten departemente, is grotendeeld een gesloten boek gebleven. De schets van de Nederlandse
invloed op de Verenigde Naties en vice versa heeft hierdoor niet de
wenselijke diepgang gehaald.
Tenslotte, voor wat Nederland betreft, hebben enkele personen
uit parlementaire, wetenschappelijke, ambtelijke, koloniale en diplomatieke kringen in persoonlijke gesprekken met de schrijver verteld, wat zij zich herinnerden van de jaren waarin de Nederlandse
ontwikkelingshulp op gang kwam. Zij hebben hiermee bijgedragen tot
de vorming van een levendiger beeld dan uit papieren bronnen alleen
mogelijk zou zijn geweest. Vanaf deze plaats willen wij hun gaarne
oprechte dank betuigen voor hun vriendelijke hulp.
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Het materiaal over de Verenigde Naties kwam, behalve uit bovengenoemde serie van Buitenlandse Zaken, uit metershoge stapels ge^
stencilde werkdocumenten en uit tientallen publicaties van de Verenigde Naties. De Official

Records,

dat zijn de Handelingen

van

de Verenigde Naties, werden uiteraard ook geraadpleegd.
De betekenis van deze bron is evenwel beperkt. In openbare bijeenkomsten werden bijna alleen reeds vastgelegde standpunten geuit en
bleek zelden iets van de wijze waarop deze in lagere organen waren
bereikt. De zondvloed aan informatie en documentatie, die in het
hoofdkwartier van de Verenigde Naties zijn bron heeft, leek soms
meer een bedreiging dan een verrijking. Het materiaal bleek niet
altijd even eenvoudig hanteerbaar. Vooral over de eerste jaren zijn
de registers gebrekkig en toont de behandeling van de verschillende
onderwerpen weinig systeem.

In deel I, over de periode 1946-1948, komt vooral het ontstaan van
de technische hulp aan de orde. De financiering van de economische
ontwikkeling en andere ontwikkelingsvraagstukken krijgen dan nog
weinig aandacht in de Verenigde Naties; zij kunnen zonder moeite
in een chronologisch lopend verhaal worden vervlochten.
In deel II, over 1949, is te lezen hoe de hulpverlening van de
Verenigde Naties in een nieuwe fase belandt. De uitbreiding van de
technische hulp domineert de activiteiten ten aanzien van de ontwikkelingslanden zodanig, dat afzonderlijke behandeling gerechtvaardigd is. Oudere vormen van technische hulp en de studie van de
ontwikkelingsfinanciering komen daarna ter sprake. Het tweede deel
is dus deels chronologisch, deels thematisch opgezet.
In deel III, over de jaren 1950-1952, krijgt de thematische indeling een duidelijker accent. Eerst wordt alle technische hulp bezien naar soort en naar jaar, dan volgt de ontwikkelingsfinanciering,
en tenslotte de zorg voor andere aspecten van het ontwikkelingsprobleem.
Na de drie beschrijvende delen worden in een uitvoerige nabeschouwing bepaalde grote lijnen in het ontstaan van de ontwikkelingshulp in de Verenigde Naties en in Nederland gesignaleerd en
geanalyseerd.

HOOFDSTUK

1

VOORGESCHIEDENIS EN INRICHTING VAN DE VERENIGDE NATIES

Multilaterale economische samenwerking tot 1940

Na de proclamatie van de economische vrijheid door Adam Smith,
konden de internationale economische betrekkingen zich slechts in
alle vrijheid ontplooien indien aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Een kader van technische en organisatorische afspraken was
nodig rondom het laissez-faire.

De negentiende-eeuwse nationalisten

slaagden erin het internationale economische overleg beperkt te
houden tot een aantal randgebieden. Een echte internationale economische organisatie kwam niet tot stand
Voor postzaken werd de Universele Post Unie gevormd en de telegrafie kreeg een internationale regeling door de oprichting van de
Internationale Telegraaf unie. De ITU en de UPU waren de voorlopers
van de gelijknamige Gespecialiseerde Organisaties van de Verenigde
Naties. In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstonden verder zakelijke samenwerkingsvormen als de Latijnse Monetaire Unie
(1865) en de Noorse Monetaire Unie (1873). De Internationale Conventie tot bescherming van de industriële eigendom (1883) en het
Internationaal Statistisch Instituut (1885) waren andere resultaten van multilateraal overleg.
Intussen bleef de samenwerking niet tot Europa beperkt. Op het
westelijk halfrond werd in 1889 de eerste panamerikaanse conferentie bijeengeroepen. Weliswaar bleek een Inter-Amerikaanse Monetaire
Unie niet te realiseren, maar de eerste stap werd gezet, doordat een
permanent commercieel inlichtingenbureau werd opgericht.
Omstreeks 1900 ondernam men pogingen om niet alleen een aantal
praktische economische afspraken maar ook een veel verder reikende
1. Winkelman 1963;een overzicht van alle pogingen tot internationale samenwerking uit de wereldgeschiedenis is te vinden bij
Harley 1947.
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vorm van politieke samenwerking tot stand te brengen. De eerste
Haagse Vredesconferentie in 1899 bewees echter dat de tijd hier
nog niet rijp voor was. Met de tweede soortgelijke conferentie in
1907 leek het iets meer in de goede richting te gaan, maar de aanvang van de Eerste Wereldoorlog toonde dat dit maar schijn was.
Intussen bleek een Internationale Suiker Conventie in 1902 wel mogelijk. In 1905 werd besloten tot de oprichting van het Internationaal Instituut voor de Landbouw te Rome. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) zou de erfgenaam ervan
worden. Twee jaar later werd de voorganger van een andere Gespecialiseerde Organisatie van de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), in het leven geroepen toen het Internationaal
Bureau voor Openbare Gezondheid werd opgericht.
Tot 1914 traden in totaal vijfenveertig internationale unies
in werking. Zij vertegenwoordigden een belangrijke dosis ervaring
op het gebied van internationale samenwerking, die bij de oprichting van de Volkenbond kon worden benut. "The League of Nations
was never intended te be, nor is it , a revolutionary organisation...
It does not supersede the older methods. It merely supplements
them"

. Hetzelfde zou men vervolgens ook weer van de Verenigde

Naties kunnen zeggen.

Het streven naar een internationale orde die meer door rechtsdan machtsverhoudingen zou worden beheerst, had in het kleine Neder2)
land altijd veel aanhang gevonden . Niet iedereen hield er zijn
ogen gesloten voor de werkelijkheid,die aan dit streven weinig kansen liet. A.A.H.Struycken schreef in zijn Bestuur der buitenlandsche

betrekkingen

dat de internationale volkengemeenschap volgens

hem een belangengemeenschap van egoïstische mensengroepen was en
dat eventuele harmonie slechts berustte op al dan niet toevallige
gemeenschappelijkheid van eigen belangen. Recht was er in de internationale verhoudingen - nog steeds volgens Struycken - bijna niet;
wat in eigen land als recht werd ervaren, was in internationaal
verband vaak zonder meer onmogelijk. Om dit te illustreren stelde
1. Zimmern 1936,pag.4.
2. Schmidt 1945,Vandenbosch

1959 en Smit 1950 passim.
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Struycken zich de vraag, of Nederland in overeenstemming met de
j'ustitia distributiva bereid zou zijn een deel van zijn koloniale
rijkdom af te staan aan minder bedeelde staten

De oorlog van 1914 maakte op de Westerse wereld zo'n diepe in
druk, dat bij voor- en tegenstanders de geest van het internatio
nalisme in versneld tempo vorderde. Een van degelijke sancties voor
ziene collectieve macht leek het enige middel ter voorkoming van
soortgelijke rampen; alle andere maatregelen moesten hieraan onder
geschikt gemaakt worden.
Het feit dat de bepalingen van de Volkenbond in het Verdrag
van Versailles werden opgenomen, onderstreepte de politieke beteke
nis die aan de nieuwe organisatie werd toegekend. De aandacht voor
economische samenwerking was daarnaast niet gering, maar zuiver economische motieven waren niet in het spel. Alles stond in dienst
van de wereldvrede en werd alleen om een mogelijke bijdrage tot
voorkoming van volgende oorlogen in de beschouwingen betrokken. De
sociaal-economische artikelen 23 en 24 aan het einde van het Sta2)
tuut kregen bij de verdragsvoorbereiding weinig aandacht . Artikel
23 bevatte enige algemene opmerkingen over humane arbeidsvoorwaar
den, over een rechtvaardige behandeling van de bewoners van afhanke
lijke gebieden, over internationale gezondheidszorg en dergelijke.
Volgens artikel 24 werden alle reeds opgerichte of nog op te rich
ten internationale bureau's onder de Volkenbond geplaatst

. Omdat

het Internationaal Instituut voor de Landbouw zich hiertegen ver
zette en met een adviserende stem tevreden was, werd het niet aan
de

\folkenbond gekoppeld. Wel werd op 11 april 1919 het Internatio

nale Arbeidsbureau (ILO) opgericht en onder de hoede van de Volken
bond gesteld. Een Internationale Luchtvaart Conventie volgde korte
tijd later, op 13 oktober 1919. Van deze twee was de ILO de eerste
Gespecialiseerde Organisatie in de betekenis die de UNO later aan
dit woord zou hechten. De Luchtvaartconventie was een voorloper van
de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO).
De niet-politieke taken, in Versailles nauwelijks behandeld,
1. Struycken
1918,рад.31-34.
2. Meienberger
I965,pag.8-10.
3. fan Panhuys І9бв,рад.18-19.
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bleken al spoedig na de oorlog zo uitgebreid, dat zij een eigen organisatie rechtvaardigden

. In 1920 werd in Brussel een Internati-

onale Financiële Conferentie bijeengeroepen met deskundigen uit
negenendertig landen. Zij troffen concrete maatregelen voor internationale credietregelingen ter bevordering van de buitenlandse
hulp. Met het oog op maximale produktie en internationale arbeidsverdeling bespraken zij het wegnemen van handelsbarrières. De
resultaten werden op 27 oktober 1920 aan de Volkenbond-Raad voorgelegd, die hierop besloot een Economische en Financiële Organisatie
in het leven te roepen.
Een poging tot een snel vervolg op de Brusselse conferentie mislukte (Genua, 1922), maar de Economische Wereldconferentie van Londen
in 1927 werd weer een succes. Achtenveertig Leden vein de Volkenbond,
en de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, bespraken er de internationale handelsbeperkingen en de gelijke behandeling van zowel particuliere en publieke ondernemingen als van binnenlandse en buitenlandse maatschappijen. Vrijhandel werd er niet meer nagestreefd;
men was met gelijkheid van handel al tevreden. Het rapport van de
conferentie maakte zo'n indruk op de tijdgenoten, dat het zelfs "de
2)
magna carta van de toekomstige wereldeconomie" werd genoemd
De financiële tegenhanger van de Volkenbond was de Bank voor
Internationale Betalingen, in 1929 te Basel opgericht. Doel van de
Bank was het verschaffen van additionele faciliteiten voor internationale financiële regelingen, onder andere door samenwerking van
de nationale banken. De Bank was een voorloper van de latere Wereldbank, zoals het Internationaal Instituut voor Intellectuele Samenwerking (1924) dit was voor de UNESCO.
De depressie van 1929 en volgende jaren betekende een rem op
het werk van alle internationale organisaties. De wereldeconomie
viel in blokken uiteen. Het particuliere kapitaal trok zich terug
van de winstgevende naar de veilige beleggingsobjecten en publieke
leningen en giften moesten zijn rol overnemen. Wel waren de arme
koloniën blij met deze investeringen, maar zij wisten nog niet hoeveel moeite het later zou kosten, de particuliere kapitaalstroom
1. zie voor de volgende alinea's McClure
2. McClure
1933,pag.2S9.

1933.
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weer op gang te brengen.
Nadat de c r i s i s het dieptepunt was g e p a s s e e r d en i n 1934 t e
Londen een nieuwe economische w e r e l d c o n f e r e n t i e had p l a a t s g e v o n d e n ,
brak de t i j d aan voor bezinning op de V o l k e n b o n d s t r u k t u u r . Nog a l t i j d
berustten a l l e bevoegdheden op p o l i t i e k en economisch g e b i e d b i j
de Volkenbond-Baad. De inmiddels g e g r o e i d e e r k e n n i n g van de Volkenbond a l s economische werkgemeenschap v e r e i s t e een r e o r g a n i s a t i e ,

die

aan d i t karakter recht zou doen. De e e r s t e p o g i n g h i e r t o e i n 1934
mislukte. Een speciale commissie w i s t e n k e l e k l e i n e

wijzigingen

doorgevoerd t e krijgen, maar in wezen v e r a n d e r d e e r n i e t s . Een
tweede poging volgde in 1938, d i t m a a l n i e t v a n u i t de k r i n g e n van
Volkenbond-politici en diplomaten, maar door f u n c t i o n a r i s s e n

van

de Gespecialiseerde Organisaties. Z i j w e n s t e n z i c h t e b e v r i j d e n van
de remmende bevoogding door de Volkenbond-Raad en z i j w i l d e n b e t e r e
deelname-kansen voor niet-Leden van de Volkenbond o p e n s t e l l e n . Op
hun aandrang benoemde de Raad i n mei 1939 een k l e i n e g r o e p deskundigen onder leiding van de Engelsman S t a n l e y B r u c e . Reeds op 22
augustus 1939 brachten zij verslag u i t

. De b e t e k e n i s van de n i e t -

p o l i t i e k e i n t e r n a t i o n a l e samenwerking werd i n h e t z g n .

Bruce-rap-

port diepgaand besproken. Onder andere werd de p r i o r i t e i t van de
p o l i t i e k e boven de economische en s o c i a l e samenwerking i n de Volkenbond t e r discussie gesteld. De deskundigen b e s l o t e n hun r a p p o r t
met een pleidooi voor de vorming van een c e n t r a l e commissie voor
economische en sociale vraagstukken. Nadat h e t r a p p o r t op 14 december 1939 door de Raad was aanvaard, h i e l d o o r l o g s g e w e l d de u i t v o e ring van h e t voorstel tegen. In de p l a n n e n v o o r een O r g a n i s a t i e
van Verenigde Naties werd echter vanaf h e t b e g i n de i n s t e l l i n g van
een v r i j machtige Economische en S o c i a l e Raad opgenomen. Aldus werd
de wens van h e t Bruce-rapport toch v e r v u l d .
De mogendheden die in V e r s a i l l e s v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , hadden
zich weliswaar van de noodzaak van i n t e r n a t i o n a l e economische samenwerking bewust getoond, maar onder de druk van p o l i t i e k e

omstandig-

heden hadden z i j de vormgeving ervan v e r w a a r l o o s d . De p r a k t i j k
rigeerde

cor-

d i t spoedig en maakte van de Volkenbond ook een econo-

mische werkgemeenschap.
1. League of Nations

1939.
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B i n n e n d e e c o n o m i s c h e s f e e r k r e e g men s t e e d s meer oog voor - om met
het Bruce-rapport te

s p r e k e n - " t h e growing e x t e n t t o which t h e p r o -

g r e s s of c i v i l i s a t i o n

i s d e p e n d e n t upon economic and human v a l u e s . . . .

These m a t t e r s , which a f f e c t
child,

t h e d a i l y l i v e s of e v e r y man, woman and

a r e among t h e p r i n c i p a l p r e o c c u p a t i o n s of s t a t e s m e n and p o l i -

ticians

in a l l

c o u n t r i e s , whatever t h e i r p o l i t i c a l

structure....

M o d e m e x p e r i e n c e h a s shown w i t h i n c r e a s i n g c l e a r n e s s t h a t none of
t h e s e p r o b l e m s c a n b e e n t i r e l y s o l v e d by p u r e l y n a t i o n a l a c t i o n "

Van i n t e r n a t i o n a l e
hulp i i

ne

faut

qu'un

e c o n o m i s c h e samenwerking n a a r t e c h n i s c h e
pas,

z e k e r a l s h e t g a a t om s p e c i f i e k e t a k e n .

D a a r v o o r w a r e n b i n n e n d e Volkenbond organen i n g e s t e l d . Het I n t e r n a tionale Arbeidsbureau,

d e O r g a n i s a t i e voor Verkeer en Vervoer, de

E c o n o m i s c h e e n F i n a n c i ë l e O r g a n i s a t i e , de W e r e l d g e z o n d h e i d s o r g a n i s a t i e e n d e O r g a n i s a t i e v o o r I n t e l l e c t u e l e Samenwerking waren de v o o r naamste.

V e r d e r w a r e n e r d e Raadgevende Commissie i n z a k e Opiumhandel,

d e R a a d g e v e n d e C o m m i s s i e v o o r S o c i a l e V r a a g s t u k k e n , de I n t e r g o u v e r n e m e n t e l e R a a d g e v e n d e C o m m i s s i e voor V l u c h t e l i n g e n en de Raadgevende
C o m m i s s i e v o o r D e s k u n d i g e n i n z a k e S l a v e r n i j . Onder l e i d i n g van de
V o l k e n b o n d - R a a d o n d e r n a m e n d e z e i n s t a n t i e s i n de d e r t i g e r j a r e n t a l rijke

studies,

m e t name op h e t gebied van v o e d i n g s - , h u i s v e s t i n g s 2)
en b e v o U c i n g s v r a a g s t u k k e n
. I n oktober 1937 nodigde de Raad de
E c o n o m i s c h e e n F i n a n c i ë l e O r g a n i s a t i e u i t om t e onderzoeken welke
internationale
levensstandaard

m a a t r e g e l e n zouden kunnen worden g e t r o f f e n om de
van de wereldbevolking t e verhogen. Terecht conclu-

d e e r t N . M e i e n b e r g e r i n z i j n Enwicklungshilfe
" D e r Bund h a t d i e Ö f f e n t l i c h k e i t

unter

aufmerksam g e m a c h t und an d i e H i l f s b e r e i t s c h a f t der
fortgeschritteneren
Behalve s t u d i e s

Staaten

dem

wirtschaftlich

appelliert"

o n d e r n a m d e Volkenbond ook a c t i e s t e n behoeve

v a n d e m i n d e r o n t w i k k e l d e g e b i e d e n i n de w e r e l d . De term
hulp

technische

w a s h i e r v o o r i n d e i n t e r b e l l a i r e t i j d onbekend of i n e l k g e v a l

onbemind.
De
1.
2.
3.

Völkerbund:

auf d i e E x i s t e n z w e l t w e i t e r Armut

De o f f i c i ë l e

documenten spraken m e e s t a l van samenwerking.

p r a k t i j k b e a n t w o o r d d e ook aan d i t woordgebruik. De e n i g e z e l f Ibid.,pag
6.
E e n o p s o m m i n g h i e r v a n b i j Meienberger
1965,pag.
XI-XIV.
Meienberger
1965,pag.148.
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ständige staat die met de Volkenbond accoorden voor technische samenwerking afsloot, was China. In 1919 reeds deed China pogingen om
bijstand te verkrijgen in de vorm van technische kennis en kapitaal.
Hierbij stelde de Chinese afgevaardigde zich niet op als vragende
partij, maar als eiser. Als Lid van de Volkenbond had China immers
niet alleen verplichtingen op zich genomen, maar ook rechten verkregen. De kern van de Chinese argumentatie werd gevormd door een evenwicht van vragen en bieden: tegenover de bijstand van de Volkenbond
kon China "assist the League to prevent a most probable world war"
In de Verenigde Naties zou dit argument door alle ontwikkelingslanden overgenomen worden.
De samenwerking met China vond haar hoogtepunt in het contract
van 1931, waarbij een groep deskundigen werd gezonden voor het organiseren van post, telegrafie en douane. Eerder al waren contacten
gelegd voor gezondheidszorg en de behandeling van economische en
agrarische vraagstukken. Voor de reorganisatie van de waterhuishouding werden ook Nederlandse deskundigen ingeschakeld.

Nederland handhaafde na de Eerste Wereldoorlog zijn neutraliteitspolitiek. Dit kon slechts in gematigde vorm, want het lidmaatschap van de Volkenbond betrok Nederland eigenlijk onherroepelijk
bij het wereldgebeuren. Voor de nieuwe vorm werd de naam zelfstan2)
digheJ.dspolj.tJ.eA bedacht . De achtergronden hiervan vinden wij weer
geformuleerd bij Struycken: "Men behoeft geen adept te zijn van het
zogenaamde historisch materialisme, om een innig verband en wisselwerking te erkennen tussen het economisch belang van een volk en
zijne ethische ideeën. Een volk dat naar gebiedsuitbreiding geen
begeerte heeft, dat in den overzeeschen handel de bron vindt van
zijn bestaan, wiens belang dus geheel door den vrede wordt gediend,
zulk een volk vormt krachtens zijne natuur een vruchtbare bodem
voor het ontstaan en de ontwikkeling van de ethische ideeën, op de
waarborging van de wereldvrede gericht". De vrede kon alleen in een
internationale rechtsorde worden gerealiseerd, maar hiermee moest
1. Wellington Koo 1919,pag.7-16.
2. Smit 1950 hanteert voor de hele periode van omstreeks 1Θ40 tot
1940 de termen'neutraliteitspolitiek1 en'zelfstandigheidspolitiek'
door elkaar.
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Nederland zich niet méér inlaten dan strikt noodzakelijk was, meende
, 1)
Struycken
De afwijzing van ieder internationaal engagement was typerend
2)
voor Nederland tijdens het interbellum . Als klein land had het
een eeuw in vrede geleefd bij de gratie van het internationale machtsevenwicht'. Nederland steunde de Volkenbond met een zwak beleden lidmaatschap. Toen de Volkenbond niet aan de verwachtingen voldeed en
juist daarom de internationale rechtsorde zonder fundament raakte,
was Nederland één van de eerste landen, die het hooggeprezen internationale recht lieten voor wat het was en naar de oude neutraliteitspolitiek terugkeerden. Toch hadden de ervaringen in de Volkenbond een eerste bres geslagen in Nederlands beslotenheid.

Nederland en koloniën

De Nederlandse natie in Europa had verlengstukken in Amerika
en Azië. De persoonlijke en economische relaties hiermee hadden
zowel op Nederland als op zijn koloniën diepe invloed. In het volgende worden slechts die facetten uit de Nederlandse koloniale geschiedenis besproken,waarop wij straks moeten teruggrijpen.
Elke generatie Nederlanders heeft op haar eigen manier geprobeerd in het kolonialisme een element van welzijn voor de koloniën
te brengen. Helaas heeft het in de praktijk dikwijls anders uitgepakt dan de idealistische initiatiefnemers ermee voor hadden. Met
de woorden van J.Furnivall in terugblik samengevat: "De Nederlanders
erkennen, dat de beschuldigingen die in de aanvang van de jaren dertig werden gericht tot de westerse ondernemers op Java, niet zonder
grond waren. Maar de welvaartspolitiek kwam voor de verantwoording
van de generatie der ethische leiders, die zelf ernaar hadden gestreefd, in 1900 een brave new world

te stichten. Zij hadden op hun

beurt de liberalen opgevolgd, die in 1870 hadden gemeend met het
beginsel van vrijheid van onderneming een gouden tijdperk in te
luiden.De liberalen veroordeelden weer als onrechtvaardig het
cultuurstelsel, waarmee Van den Bosch had verwacht de welvaart
1. StruycAen J92J,pag.l6.
2. zie voor het volgende ook Oud 1968,1

pag.266 e w .
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van het land te herstellen - de welvaart, die vernield was door de
hervormingen, waarmee Raffles, weer een generatie eecder, had beweerd welvaart te kunnen brengen aan millioenen medemensen"
Van de goed

bedoelde pogingen verdient de ethische politiek

bijzondere aandacht. In de Troonrede van 1901 heette het, dat
"Nederland als christelijke mogendheid verplicht is in de Indische
Archipel geheel het regeringsbeleid te doordringen van het besef
dat Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een zedelijke
2)
roeping heeft te vervullen"

. Jaren voor de formulering van ar-

tikel 22 van het Volkenbond-Statuut betreffende de jnission
de civilisation

sacrée

kwam Nederland met een nieuwe beschouwing van de

koloniën. De ethische motiveringen van de ontwikkelingshulp na de
Tweede Wereldoorlog zouden echter ten onrechte op deze uitspraak
teruggrijpen. Achter de ethische politiek stak meer nationaal
schuldbewustzijn dan positief humanitair besef. C.Th.van Deventer
had juist twee jaar tevoren zijn artikel over Nederlands ereschuld gepubliceerd. Velen waren met hem van mening dat de opengebroken koloniale samenleving van een nieuw fundament diende te
worden voorzien door de aan de desintegratie schuldige kolonialen.
De nieuwe grondslag moest volgens sommigen, zoals bijvoorbeeld
Gouverneur-Generaal A.W.F.Idenburg, in het christendom gevonden
worden. Anderen plaatsten het idee onder een humanistische vlag en
weer anderen lieten voorzichtig een economische ondertoon meeklinken. Allen waren blij met de welvaartsbijdrage,

die Nederland

in 1904 voor Indie opbracht in het kader van de ethische politiek.
Het bedrag van ƒ 40 miljoen was bestemd voor maatregelen die wel
het economische peil van de kolonie zouden verhogen maar niet
direct rente zouden opleveren, zoals gezondheidszorg en wegenaanleg.
De welvaartsbijdrage was voor Nederland een eerste proef met wat
later ontwikkelingshulp zou heten
Indie was in een eeuwenlang proces van militaire onderwerping
en bestuurlijke ordening nog niet helemaal samengevoegd tot een
staatkundig geheel, toen vroeg in de twintigste eeuw een kleine
bovenlaag er begon te spreken van nationale eenheid. De Nederlandse
1. Furnivall 194S,pag.318.
2. Handelingen 1901-1902/Eerste en Tweede Kamer,Verslag.
3. zie voor deze alinea Alberts en Pluvier 1956.
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regering, neutraliteits- en zelfstandigheidspolitiek bedrijvend,
was hiervan allerminst gediend, want - zoals Struycken zei "jonge volken waarin de nationalistische idee gaat wortelschieten
en die tot het besef komen van hun nationale kracht, zijn als van
nature geneigd tot grote activiteit, en vormen niet de ware stof
voor een weloverwogen rustige politiek van onthouding ten aanzien
van het grote wereldgebeuren"

. Om de onafhankelijkheidsbeweging

de wind uit de zeilen te nemen en zijn eigen rustige buitenlandse
politiek te kunnen voortzetten, ging Nederland meer steun geven
voor economische ontplooiing en welvaartsverhoging. Zo werden binnen een tijdsbestek van nog geen 10 jaren de Technische Hogeschool
van Bandoeng (1920), de Rechts-Hogeschool van Batavia (1924) en de
2)
Medische Hogeschool van Batavia (1927) geopend .
Na de Eerste Wereldoorlog leidde de sterker wordende nationale
beweging in Indie een geleidelijke Nederlandse terugtocht in. Op de
grondwetsherziening van 1922, waarbij de term koloniën

uit de grond-

wet werd geschrapt, paste het commentaar van A.D.A. de Kat Angelino:
"Wij zagen dat de westerse rassen, gezegend met bijzondere energie
en initiatief, nimmer in de koloniale wereld een blijvende woonplaats zouden kunnen vinden, zodat men een bondgenootschap met de
autochthone volken, door hogere wijsheid toegerust met bijzondere
vermogens en gaven, die hen levenskrachtig doen blijven in die omgeving, blijde zal moeten aanvaarden in de strijd voor vollere
menswording in de gehele wereld"

. Ondanks het feit, dat het aflo-

pende karakter van Nederlands roeping in de koloniën hiermee was
aangegeven, bleef De Kat Angelino spreken over de koloniën als een
nationaal "bezit", waarvoor de Nederlanders "vreugdevol afstand
4)
doen van de beste zonen en dochters"
Nederlands Indie leverde in 1939 90% van de wereld-kinineschorsproductie, 86% van de wereld-peperexport, 65% van de wereld-kapokexport, 37% van de rubber, 33% van de sisal en 27% van de wereldcacao-export. De totale exportwaarde van de Indische handel beliep
in
1.
2.
3.
4.

1938 ƒ 714 miljoen, de importwaarde f 497 miljoen.
Struycken
1923, pag.44.
Jdema 1941.
De Kat Angelino
1929,pag.464.
ibid.,
pag.1259.
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Het Nederlandse aandeel in de Indische handelsbalans was weliswaar
negatief, maar slechts in geringe mate. Van de Indische import lever
de Nederland in 193Θ 22,2%, waartegenover het 20,4% van de export
afnam

. In 1938 kwam 7,2% van de Nederlandse invoer uit Indonesië
2)
en ging 9,7% van de Nederlandse uitvoer naar Indonesië . Er lijkt
weinig aanleiding om te concluderen, dat kort voor de Tweede Wereldoorlog Indische handelswinsten de welvaart van Nederland nog financierden.
Een soortgelijke gevolgtrekking kan men tot nu toe evenmin verbinden aan de Nederlandse kapitaalinvesteringen in Indie. In 1939
beliep volgens een schatting van W.Brand de waarde van de Nederlandse beleggingen in Indie ongeveer $2 miljard, hetgeen volgens J.Pieters
15% van het Nederlandse nationale vermogen was

. J.Derksen geeft

over 193Θ enigszins andere cijfers, die echter wel in dezelfde orde
4)
van grootte liggen: f 4 miljard en 14% . Hoeveel winst op deze be
leggingen werd gemaakt en hoeveel van dit profijt wel of niet werd
gerepatrieerd, is niet nauwkeurig te becijferen. R.Emerson zegt dat
Indie in 1938 voor een bedrag van f 129 miljoen aan renten, winsten,
dividenden, commissariaten en pensioenen opbracht
Indie was in 1939 nog een echt ontwikkelingsgebied, maar dan
wel een met goede vooruitzichten, dankzij de grote natuurlijke rijk
dom en een relatief redelijke institutionele en materiële infrastructuur. Nederland had in zijn overzeese eilandenrijk de kennis
en ervaring opgedaan, die het na de Tweede Wereldoorlog over de
wereld zou gaan verspreiden met dezelfde goede bedoelingen waarvan
het herhaaldelijk in Indie blijk had gegeven.

De Tweede Wereldoorlog

Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog was men zich ervan
bewust, dat het falen van de Volkenbond geen feit was om zich bij
neer te leggen. Herhaling van de gemaakte fouten diende te worden
1.
2.
3.
4.
5.

cijfers ontleend aan Broek 1942,pag.30,57,89.
Deiksen
1946,pag.369.
Brand 2954, pag.165;Pieters 1947,pag.2.
Derksen 1946,pag.374;zie ook Derksen en Tinbergen
.anerson 2942,pag.60.
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voorkomen door een nog hechtere internationale samenwerking op politiek zowel als economisch gebied. De economische samenwerking moest
niet alleen herstel van de oorlogsschade, maar ook de veel ruimere
belangen van de wereldeconomie omvatten. De minder ontwikkelde gebieden, merendeel nog koloniën, kregen naar verhouding veel aandacht, zowel in de gezamenlijke als in de afzonderlijke beslissingen
van geallieerde mogendheden. Enkele rapporten van de Volkenbond
onderstreepten de noodzaak van internationaal economisch overleg
In een reeks verklaringen tijdens de oorlog tekende zich de
ontwikkeling af die uiteindelijk in het UNO-Handvest haar bekroning
vond. Op б januari 1941 formuleerde president Roosevelt in zijn
jaarlijkse boodschap aan het Congres de vier vrijheden die het doel
van de oorlogsinspanning moesten zijn. Na freedom

from fear

freedom

to worship

of speech

and expression,

en vóór freedom

en
god,

stond als derde de "freedom from want,which, translated into world
terms, means economic understandings which will secure to every
nation a healthy peacetime life for its inhabitants - everywhere
2)
in the world" . Waarschijnlijk dacht de president hierbij nog niet
aan de ontwikkelingslanden in de zin van Truman ' s boodschap uit
1949, maar zoals we nog zullen zien, bestaat er zeker verwantschap
tussen beide redevoeringen.
Op 12 juni 1941 kwam de Inter-Geallieerde Raad te Londen met
een eerste verklaring over de gemeenschappelijke doelstelling van
de oorlogvoering, namelijk strijd tot de overwinning. "De enig
juiste basis voor een duurzame vrede", zo heette het,"kan

slechts

zijn: de vrijwillige samenwerking van vrije volken in een wereld,
welke verlost is van de bedreiging van agressie, en waarin iedere
mens in economische en maatschappelijke veiligheid kan leven"
Op 14 augustus 1941 legden Churchill en Roosevelt de principes
voor een wereldsysteem van veiligheid en samenwerking vast in het
Atlantisch Handvest. Het waren "certain common principles in the
1.onder andere Industrialization and foreign trade (Geneve,League
publication 1945.II.A.10)»Commercial policy in the post-war world
(Genève, League pubi.1945.II.A.7) en Economic stability in the
post-war world; the conditions of prosperity after the transition
from war to peace(Genève,League pubi.1945.II.A.2).
2. Peace and war 194.3,pag.611.
3. Gerbrandy
1946,pag.95.
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national policies of their respective countries on which they base
their hopes for a better future for the world", zoals"(4) access
on equal terms to the trade and to the raw materials of the world
which are needed for their economic prosperity; (5) the fullest
collaboration between all nations in the economic field, with the
object of securing for all improved labour standards, economic
vancement and social security; (6)... peace

ad-

which will afford

assurance that the men in all the lands may live out their lives in
freedom from fear and want"

. Op 1 januari 1942 zegden zesentwin-

tig landen, waaronder Nederland, hun steun toe aan de uitvoering
van het Atlantisch Handvest in de zogenaamde Verklaring
der Ver. 2)
emgde Naties
. De groep die hier met Verenigde Naties werd aangeduid, had slechts de naam gemeen met de groep die later de UNO
zou vormen.
De bondgenoten lieten het niet bij woorden. Zij probeerden ook
hun acties te coördineren, zowel op militair gebied als in andere
met de oorlogvoering verband houdende aangelegenheden. Een experiment van belang was de poging om de Amerikaanse vluchtelingenhulp
om te vormen tot een multilaterale activiteit. Op 9 november 1943
tekenden de afgevaardigden van 47 landen, waaronder ook Oosteuropese
landen, het accoord met betrekking tot een United Nations Relief
and Rehabilitation Administration (UNRRA).
Het Amerikaanse Congres hield de proef nauwlettend in de gaten,
omdat het vreesde dat de communisten de hulporganisatie vooral voor
eigen propagandistische doeleinden zouden gebruiken: "If UNRRA
should fail, there is grave doubt that any collaboration of the
United Nations can survive the test of practical application"
Maar het bleken evenzeer de Amerikanen als de Russen te zijn, die
politieke elementen in de organisatie betrokken. De UNRRA was een
laatste poging tot niet-politieke bijstand; de ontwikkelingshulp,
rechtstreeks bij het oorlogsherstel aanknopend, zou dezelfde kans
4)
niet meer krijgen
l.de tekst in Het Ontstaan
2.de tekst in United Nations
der Mandera
1950,рад.8.
З.ВеНгтап
1953,рад.432.
4.ibid.,рад.437-438.

J950,pag.149.
Textbook 1950,pag. 12-13; zie ook Уал
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Van 21 augustus tot 9 oktober 1944 stelden deskundigen van de
Grote Vier te Dumbarton Oaks het voorlopige organisatieschema vast
voor een United Nations

Organization,

waarvan het doel onder andere

zou moeten zijn "internationale samenwerking tot stand brengen bij
het oplossen van internationale economische, maatschappelijke en
humanitaire vraagstukken"

. Hiervoor werd een Economische en Socia

le Raad ontworpen. Een tijdgenoot meende, dat deze bestemd was om
naar "taak en werkzaamheden ongeveer met de huidige internationale
2)
arbeidsorganisatie van de Volkenbond overeen te komen" , maar
gelukkig zou de Raad zich op een veel breder terrein gaan bewegen
dan zijn vermeende voorganger.
Nadat de Grote Vier het tijdens de Yalta-conferentie eens waren
geworden over de stemmingsprocedure in de Veiligheidsraad (11 febru
ari 1945), lag de weg open naar San Francisco, naar de United Nations
Conference on International Organization. De regering van de Verenig
de Staten verzond namens de Grote Vier op 5 maart 1945 de uitnodi
gingen.

Na 10 mei 1940 was Nederland zich ervan bewust geworden, dat
het dode tij van het neutraliteitsbeginsel nooit meer zou terugke
ren. Internationale samenwerking, in welke vorm dan ook, was onont
koombaar. De oude vormgeving van de Nederlandse buitenlandse poli
tiek ging verloren en alleen de fundamentele gelijkheid van alle
onafhankelijke naties kon Nederland uit de boedel proberen te red
den. De wijziging van de Nederlandse buitenlandse politiek werd
voor het eerst geformuleerd door Minister van Buitenlandse Zaken
E. van Kleffens in een radiorede vanuit Londen op 25 november 1942.
Hij verklaarde, dat de tijd van afzijdigheid voorgoed voorbij was
en dat Nederland moest gaan deelnemen in een regionale organisatie,
waarbij het ook met de universele elementen rekening zou houden.
Een oproep tot Europese eenheid van de Zuidafrikaanse premier,
generaal J.C.Smuts, beantwoordde Van Kleffens op 28 december 1943
met het uitspreken van de hoop dat ook de Amerikanen zich met zo'η
eenwordend Europa zouden verenigen, opdat de veiligheid nog sterker
1. de tekst in ^erzij'I 1945,pag.5-18.
2. Schmidt
1945,pag.40.
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. . 1)
zou zijn
Was de afzijdigheid vroeger met een zekere machteloosheid betaald, ook de internationale organisaties vroegen hun prijs en wel
in de vorm van een fragment van de nationale souvereiniteit. Nederland probeerde in dit opzicht zoveel mogelijk te krijgen tegen een
zo laag mogelijke prijs. Zo waren de Dumbarton Oaks-voorstellen
over het vetorecht van de Grote Vijf voor Minister Van Kleffens
aanleiding tot het zenden van een nota met suggesties, in januari
2)
1943, aan alle regeringen der Verenigde Naties . Hierin vroeg hij
vooral aandacht voor de verhouding tussen grotere en kleinere mogendheden. Het einde van de absolute souvereiniteit van iedere natie
afzonderlijk mocht volgens de Nederlandse regering geen aantasting
vormen van de gelijkgerechtigheid van alle landen. De regering vond
voor haar mening, die een duidelijk verzet inhield tegen de ontworpen Veiligheidsraad-procedure, geen onverdeelde steun.
Voor het College van Vertrouwensmannen, door de regering ingesteld om bij de bevrijding van Nederland leiding te geven tot het
moment dat de ministers uit Londen zouden zijn teruggekeerd, formuleerde W. Drees op 9 januari 1945 een meer realistisch standpunt.
Zijn leidraad voor een bespreking over naoorlogs Nederland bevatte
onder andere de volgende passage: " Medewerking is te verlenen aan
een internationale organisatie voor de handhaving van de vrede en
tot bevordering van de economische en sociale samenwerking, waarbij
aanvaard wordt dat de grote wereldmachten een aparte positie innemen,
mits ook de rechten der kleine en middelgrote mogendheden afdoende
verzekerd zijn"
Niet alleen tegenover politieke samenwerking stpnd de Nederlandse regering onwennig, ook het internationaal economisch overleg bezag zij met argwaan. Zij erkende, dat internationale regelingen nodig
waren voor produktie, consumptie, handel en financiën, maar was bang
voor de gevolgen van economisch internationalisme. Bijzonder duidelljk spreekt dit uit een fragment van de rede van de Nederlandse
l.Vandenbosch
1959,рад.296
2. Suggestions presented by the Netherlands Government concerning
the proposals for the maintenance of peace and security agreed on
at the Four Power Conference of Dumbarton Oaks as published on Oc
tober 9,1944;in ffet Ontstaan...1950,pag.152-163
3. Drees
1950,pag.497-505

30
Minister voor Koloniën dr. H.J. van Mook, op 5 juli 1943 gehouden
voor de Royal African Society te Londen: "We zijn het er allen over
eens, dat er een dringende behoefte bestaat aan een internationale
regeling en een internationale organisatie op economische gebieden.
Maar zekere ontworpen plannen maken me bang, als ik denk aan het
soort wereld dat ze dreigen te bouwen. Grote gebouwen, vol ambtenaren en statistici, een centraal bureau waar enkele supermen onze
economische bestemmingen tot in de kleinste details regelen"
Mirabile dictu aanvaardde dezelfde Van Mook na 1949 een vooraanstaande functie bij de Verenigde Naties in het kader van de internationale opleiding van ambtenaren.
Bij de politieke en economische heroriëntering van Nederland
in de wereld speelde de verhouding met Indonesië een belangrijke
rol. In verband met de oorlogsomstandigheden, eerst in Europa en
later ook in Azië, moest aan de overzeese gebiedsdelen een versnelling worden toegestaan in hun groei naar gelijkheid. In haar
radiorede van 6 december 1942 verklaarde koningin Wilhelmina:
"Na een historische verbondenheid van eeuwen, waarin het tijdperk
van koloniale verhouding reeds lang tot het verleden behoorde,
stonden wij aan de vooravond van een samengaan op voet van gelijkheid toen we plotseling voor de huidige harde beproeving werden geplaatst. ..Ik weet dat Nederland dieper dan ooit zijn verantwoording
gevoelt voor den krachtigen groei der overzeesche gewesten, en dat
de Indonesiërs in de langzaam groeiende samenwerking den besten
2)
waarborg vinden voor het herstel van hun vrede en geluk" . Hier- ·
door bereidde Nederland ook zijn entree in de internationale wereld
beter voor. Met Indie naast zich, in plaats van onder zich, kon
Nederland een sterker rol spelen, zowel politiek als economisch.
Om het belang van het overzeese deel van het rijk werd Nederland
in 1945 te San Francisco als middelgrote mogendheid erkend, een
aanduiding die het aanvankelijk exclusief met Canada en Australië
deelde
1. Louwers
1952,рад.2.
2. de tekst onder andere in Gerbrandy 1951,pag.249-251.
3. Schmidt 1945,рад.77;Gerbrandy
1946,pag.97.In 1947 zijn dat ook
Argentinië,België,Brazilië,India,Mexico en Polen - zie
Glazebrook
1947.
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De Verenigde Naties

Op 25 april 1945 kwamen te San Francisco 1726 vertegenwoordigers
en deskundigen van vijftig naties bijeen om definitief vorm te geven
aan de Organisatie der Verenigde Naties. Nederland werd vertegenwoordigd door een delegatie onder leiding van de Minister van Buitenlandse Zaken E. van Kleffens, waarin waren opgenomen de Nederlandse ambassadeurs te Washington en Mexico, respectievelijk A. Loudon en
J. Kielstra, gouverneur-generaal H. van Mook en zijn plaatsvervanger
C. van der Plas, het Tweede Kamerlid L. Beaufort en tenslotte
C. Helfrich en A. van Tricht als vertegenwoordigers van marine en
landmacht. Verder maakten negen deskundigen deel uit van de afvaardiging. Het was geen grote vertegenwoordiging voor een middelgrote
mogendheid.
De Conferentie werkte in plenaire zittingen en in commissies.
De vier commissies voor Algemene Zaken, Algemene Vergadering, Veiligheidsraad en Juridische Zaken hadden elk meerdere comité's. In
het verband van deze studie waren vooral van belang het tweede comité van de eerste commissie, voor "Organen", waarin voor Nederland
de vroegere Volkenbondambtenaar A. Pelt zitting had, en het derde
comité van de tweede commissie, voor "Economische en Sociale Samenwerking" , waarin Van Mook en Beaufort Nederland vertegenwoordigden
Eerstgenoemde afdeling behandelde onder andere het derde hoofdstuk van het Handvest en besloot tot het opnemen van een Economische
en Sociale Raad onder de voornaamste instellingen van de Organisatie.
Verschillende landen wilden ook een speciale organisatie voor grondstoffen opgenomen zien. Nederland verzette zich hiertegen. Het was
van mening, dat geen enkele speciale organisatie in het Handvest
diende te worden genoemd, opdat de UNO te allen tijde vrij zou blijven dergelijke organen naar behoefte in te stellen en op te heffen.
Mocht toch tot invoeging worden besloten, dan wilde Nederland, dat
niet alleen de belangen van de grondstoffenconsumenten werden bezien,
2)
maar ook die van de producenten
l.Pelt was hoofd van de Afdeling Informatie van de Volkenbond geweest en bekleedde later in de Verenigde Naties belangrijke functies als adjunct-Secretaris-Generaal en als vertegenwoordiger van
de wereldorganisatie in Libië. 2. Het Ontstaan...1950
pag.38.
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Het derde comité van de tweede commissie besloot om in het Handvest geen enkele speciale organisatie afzonderlijk te noemen. Het
liet in artikel 57 opnemen dat alle intergouvernementele organisaties met verantwoordelijkheden op economisch, sociaal, cultureel,
opvoedkundig, medisch en soortgelijk gebied door overeenkomsten met
de UNO in verband zouden kunnen worden gebracht. Bij de behandeling
van het latere negende hoofdstuk van het Handvest kwam dit Comité
ook tot andere belangrijke uitspraken. Het formuleerde de uiteindelijke tekst van artikel 55, waarin de algemene doeleinden van de
internationale economische en sociale samenwerking werden aangewezen in de volgende bewoordingen: "Met het oog op het scheppen van
toestanden van duurzaamheid en welzijn, welke noodzakelijk zijn
voor de vreedzame en vriendschappelijke betrekkingen tussen de
volken gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en
zelfbeschikking der volken, zullen de Verenigde Naties bevorderen:
(a) hogere levensstandaarden, arbeid voor allen en voorwaarden van
economische en sociale vooruitgang en ontwikkeling; (b) oplossingen
van internationale economische, sociale, hygiënische en aanverwante
vraagstukken en internationale culturele en opvoedkundige samenwerking; en (c) algemene eerbied voor en inachtneming van de rechten
van de mens en van de grondvrijheden voor allen zonder onderscheid
naar ras, geslacht, taal of godsdienst". De formulering van het artikel was niet fraai, een opeenstapeling van door vele delegaties
aangedragen wensen, maar het grote voordeel ervan was, dat iedere
vorm van samenwerking, welke later zou ontstaan, zich op artikel
55 zou kunnen baseren. En ieders deelname aan de samenwerking kon
worden gevraagd dankzij artikel 56: "Alle Leden verbinden zich gezamenlijk en afzonderlijk in samenwerking met de organisatie op te
treden voor het bereiken van de doeleinden uiteengezet in artikel
55".
Artikel 55 en artikel 56 waren in enigszins scherper bewoordingen geformuleerd dan de deskundigen te Dumbarton Oaks hadden
voorgesteld. Daar had men zich voor artikel 55 tevreden gesteld
met "facilitate solutions of international problems", maar dit
werd nu directer genoemd: "The United Nations shall promote".
De verbintenis van artikel 56 kwam in de voorstellen zelfs hele-
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maal niet voor.
Hier raken wij aan een netelig probleem. Wat moet worden verstaan onder dit verbinden (pledge heet het in de officiële tekst)
en welke is de aard van de verplichting, die hieruit voortvloeit

?

De Verenigde Naties vormen als internationale organisatie een lichaam met een eigen rechtspersoonlijkheid. De bindende macht van het
Handvest en van alle resoluties, die op deze basis berusten, strekt
zich echter alleen uit over het interne leven van de organisatie,
niet over de afzonderlijke lidstaten. De afwezigheid van welke soort
van dwang ook tot internationale economische en sociale samenwerking
is in San Francisco waarschijnlijk opzettelijk zo gelaten. Op een
gebied, dat zo nauw raakt aan de souvereiniteit van de moderne staat,
hooptle men meer te bereiken met aanbevelingen die algemeen instemming
genieten, dan met verplichtingen die worden opgelegd. Bovendien kan
het eigen apparaat van de UNO worden gebruikt om de juiste sfeer
voor sociale en economische samenwerking te creëren. Lidstaten die
eerst bepaalde studies hebben "aanbevolen" of om zekere rapportages
hebben "verzocht", zullen hun steun niet gemakkelijk onthouden aan
maatregelen die als gevolg hiervan worden voorgesteld. Asher meent
zelfs dat het gedrag van de Leden meer wordt beïnvloed door studies
2)

en adviezen dan door resoluties

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de in artikel 55
genoemde doeleinden legde de Conferentie van San Francisco bij de
Algemene Vergadering en, onder gezag van de Algemene Vergadering, bij
de Economische en Sociale Raad, die voor dit doel de bevoegdheden
zou hebben welke zijn uiteengezet in hoofdstuk X van het Handvest.
De Economische en Sociale Raad heeft blijkens dit hoofdstuk geen
bestuurlijke of beslissende macht

. Economische en sociale facto-

ren zullen echter deel uitmaken van veel situaties waaraan de Algemene Vergadering aandacht heeft. Omdat de Economische en Sociale
Raad hierdoor een invloedrijke positie kon krijgen, was het van
groot belang of de Raad zou bestaan uit politici dan wel uit deskun1. hierover is de eerste jaren na het ontstaan van de Verenigde Naties veel geschreven; zie onder andere Feuer 1957,pag.28;
Goodrich
en Hambio 194б,рад.4 ; Kelsen 1950,рад.99-102;tfaviland 1951,рад.
96;I.eonard 1951,рад. 367.
2. The United Nations
1957, рад.1035.
3. zie ook Alexandrowicz
1962,рад.279.
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digen. De Conferentie van San Francisco gaf op deze vraag antwoord
met artikel 61 van het Handvest, waarin sprake is van het aanwijzen
van Leden-landen voor de Ecosoc

. Dit heeft slechts de schijn vah

een compromis, want feitelijk slaat de weegschaal door naar de politici. Eventuele deskundigen hebben altijd in de Ecosoc zitting namens een bepaald land en met een duidelijk regeringsmandaat. Door
deze keus kon het werk van de Raad niet geheel aan de verwachting
voldoen; een kleine en snel werkende instelling naast de tragere,
omvangrijke Algemene Vergadering werd het niet en deskundige adviezen gingen er de diplomatieke onderhandelingen niet vervangen. Anderzijds was het een voordeel, dat de Raad geen vrijblijvende discus2)
sies kon houden
Op 26 juni 1945 werd tijdens een plechtige slotzitting het Handvest van de Verenigde Naties door de vertegenwoordigers van vijftig
staten ondertekend. De nieuwe organisatie had zijn basis gekregen,
aan de likwidatie van de Volkenbond kon worden begonnen. Een tegenstelling tussen beide instellingen is niet aan te wijzen;

het is

meer zó, dat de UNO een aanpassing is van de Volkenbond aan de nieuwe inzichten. In het verband van deze studie is het belangrijkste
dat men de noodzaak van internationale economische en sociale samenwerking was gaan inzien. De Volkenbond was hiervoor niet ingericht,
maar de geschiedenis had - volgens Truman - duidelijk genoeg aangetoond dat "a just and lasting peace cannot be attained by diplomatic
agreements alone, or by military co-operation alone.Experience has
shown how deeply the seeds of war are planted by economic rivalry
and by social injustice. The Charter has set up machinery of international co-operation....to help correct economic and social causes
for conflict"

. Wel bleef de UNO een overwegend politieke organi-

satie, wat onder andere uit het primaat van de Veiligheidsraad en
de ondergeschiktheid van deskundigen aan politici blijkt, maar men
had de weg naar een bredere vredesorde ontworpen.
De Volkenbond had zijn taak volbracht en hield van 8 tot 18 april
1946 zijn eenentwintigste en laatste vergadering te Genève. Met
1. 'Ecosoc' is vanaf 1945 een algemeen aanvaarde korte aanduiding
voor de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

Nations

1957,рад.1028.

2.

The United

3.

Department of State Bulletin,! juli 1945,vol.XIII pag.8.
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ingang van 19 april werd de Bond ontbonden. De erfenis werd overgedragen aan de Verenigde Naties

Evenmin als een diepgaande behandeling van het UNO-Handvest is
hier een gedetailleerde bespreking van de organisatie van de Verenigde Naties op haar plaats. Alleen die afdelingen, welke wij later
herhaaldelijk aan het werk zullen zien, worden hier suimier in hun
werkwijze geschetst.
Het hoogste, maar aanvankelijk niet het voornaamste orgaan is
de Algemene Vergadering. Alle landen zijn hierin gelijkelijk vertegenwoordigd met een afvaardiging van vijf personen. Deskundigen
zijn aan elke delegatie toegevoegd om in de commissies mee te werken. Tijdens iedere zittingsperiode, drie à vier maanden in het
najaar, worden zeven commissies benoemd, waarin alle landen zijn
vertegenwoordigd. De Tweede Commissie behartigt de economische en
financiële zaken, de Derde de sociale, humanitaire en culturele.
ledere commissie kan naar eigen goedvinden werkgroepen en subcommissies instellen.
De plaats van de vergadering varieerde in het begin. Londen en
Parijs waren enkele malen gastheer. Verder bleef men in de buurt
van het Secretariaat, zowel vanwege de dienstverlening als om de
nuttige contacten. Het Secretariaat was achtereenvolgens gevestigd
te Londen, in Hunter College (New York) en in Lake Success (New
York). Men hechtte er destijds graag symbolische betekenis aan,
dat de UNO in de laatste stad onderdak had gevonden in de vrijgekomen helft van een wapenfabriek. Op 27 februari 1952 kon de staf
de definitieve behuizing in New York betrekken. Als eerste Secretaris-Generaal werd op 1 februari 1946 Trygve Lie benoemd. Binnen het
Secretariaat verzorgden vanaf het begin een Afdeling -voor Economische Zaken en een Afdeling voor Sociale Zaken studies, rapportages
en administratieve diensten voor de Ecosoc.
De Economische en Sociale Raad bestond tot 1965 uit achttien
2)
Leden, waarvan er jaarlijks zes aftraden .De verkiezing van de Leden
geschiedt door de Algemene Vergadering,die hierbij let op regionale
1. zie ook Handelingen 1945-1946, Tweede kamer,Bij lagen no.224.
2. zie bijlage 2; sinds 31 augustus 1965 telt de Ecosoc 27 Leden.
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en ideologische spreiding. De Raad vergadert gewoonlijk tweemaal
per jaar gedurende enkele weken. Vier soorten organen staan hem ten
dienste: permanente comite's zoals de Technical Assistance Committee/ functionele commissies waaronder de Commissie voor Economie
en Werkgelegenheid, regionale commissies voor Europa, Azië, Latijns
Amerika en, veel later, ook voor Afrika en tenslotte comité's ad
hoc voor gespecialiseerde onderwerpen als slavernij, gedwongen
arbeid enz. Deze organen kunnen weer hun sub-organen hebben. De
kwestie van de wenselijkheid van politieke of deskundige representatie deed zich hierbij telkens voor. Alleen de subcommissies
werden uiteindelijk uit deskundigen gevormd; hun technische aanbevelingen kwamen geregeld in conflict met de politieke beweegredenen van de hogere niveau's.

Nederland, uit de aard van zijn geschiedenis en politieke
situatie een voorstander van de vestiging en handhaving van internationale rechtsverhoudingen

, leverde aan het tot stand komen van

het UNO-Handvest een duidelijke bijdrage. Naar aanleiding van de
voorstellen van Dumbarton Oaks diende de Nederlandse delegatie in
San Francisco twee anendementen in om de beginselen van moraliteit,
rechtvaardigheid en respect voor de internationale vrede en veilig2)
heid op te nemen in het eerste artikel van het Handvest . Andere
delegaties kwamen met soortgelijke voorstellen. Uiteindelijk werden in artikel 1 twee nadrukkelijke verwijzingen naar recht en
gerechtigheid opgenomen.
De poging om het nationalisme ondergeschikt te maken aan volkenrechtelijke formules is in de Verenigde Naties niet helemaal geslaagd. Het communistische blok bleef de absolute nationale souvereiniteit, ook ten opzichte van de UNO, als hoogste beginsel accentueren. Enkele Nederlandse schrijvers waren in de eerste jaren na
de oorlog geneigd in de tegengestelde richting te overdrijven
Talrijk waren zij niet, want, zoals Tinbergen in 1945 schreef:
"Men kan niet zeggen dat het Nederlandse publiek in internationale
zaken sterk meeleeft". Tinbergen kwam hier enigszins aan tegemoet
1. De Block 1949,pag.16.
2 . de t e k s t e n van de amendementen i n Het Ontstaan...1950,bij
l a g e VI.
3 . onder a n d e r e Schmidt 1945, Kranenburg
1949.
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door

de

Nederlanders voor te spiegelen hoe zij straks, weer rijk

geworden, binnen de mikrokosmos van de eigen rijksgrenzen hun verantwoordelijkheid voor kapitaalarme landen zouden kunnen uitleven
Aan het nationale parlement viel de taak toe, de gewijzigde
positie van Nederland binnen de internationale samenleving in eerste
instantie te beoordelen. Tamelijk laat, maar met de wederopbouw als
excuus, verscheen op 15 oktober 1945 het

Koninklijk Besluit met

de aanbieding van het "Ontwerp van Wet houdende goedkeuring van het
2)
Handvest der Verenigde Naties" . Het feit dat alle ministers het
stuk medeondertekend hadden, kon worden uitgelegd als een erkenning
van het belang van de nieuwe organisatie. In zijn Memorie van Toelichting schetste Minister Vein Kleffens in het kort de voorgeschiedenis van de UNO. Vervolgens gaf hij enkele karakteristieken van
de nieuwe organisatie. Het UNO-Handvest stond, anders dan de Volkenbond-Statuten, helemaal los van de wereldoorlog zei hij; de UNO
was geen superstaat en wilde dit ook niet worden, blijkens de vrijwilligheid van deelname en uittreding

. Het waren kennelijk twee

argumenten aan het adres van verstokte neutralisten of teleurgestelde Volkenbond-aanhangers. Hij voegde eraan toe, dat op economisch
gebied de UNO - vooral door de Ecosoc - een vooruitgang ten opzichte van de Volkenbond betekende. Kortom, het Handvest was een
herziening en aanvulling van de Volkenbond.
Nadat in hoog tempo, namelijk in tien dagen, de behandeling
schriftelijk was voorbereid, kwam het wetsontwerp op 30 oktober 1945
in de Tweede Kamer om er nog dezelfde dag zonder hoofdelijke stem4)
ming te worden aangenomen . Het debat werd gekenmerkt door een lauw
soort enthousiasme, waarin de termen "onvermijdelijk" en "isolement
onmogelijk" het meeste voorkwamen. Zoals het Vaticaan enkele maanden
eerder, kwam nu ds. P. Zandt met het bezwaar, dat de christelijke
beginselen niet waren genoemd in het Handvest. Hij liet zich om
"deze onjuiste basis" als enige tegenstemmer noteren. Het antirevolutionaire Kamerlid C. Smeenk merkte op, dat Nederland een even
1. Tinbergen ESB 1945.
2. Handelingen 1945fTweede Kamer,Bij lagen (zonder nummer).
3. het laatste was een interpretatie van de Nederlandse regering,
want in het Handvest was niets over uittreding vastgelegd.
4. Handelingen 1945,Tweede Kamer,Verslag pag.123-144.
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loyaal lid van de UNO zou zijn als het altijd van de Volkenbond was
geweest. De universaliteit van de organisatie werd door de socialist
L. Donker een grote stap vooruit genoemd. De Economische en Sociale
Raad had volgens de KVP-er L. Beaufort terecht een belangrijke plaats
gekregen, teneinde de voorwaarden voor een hoger levenspeil te
scheppen. Alleen achtte de christelijkhistorische afgevaardigde
L. Krijger het jammer, dat er geen dwangmiddelen ter beschikking
stonden, want er was behoefte aan "een ingrijpende politiek van
sociaal-economische ordening, waarbij breideling van particulier
winstbejag, rechtvaardige verdeling van lusten en lasten en
opruiming van de tegenstelling tussen bezittende en niet-bezittende

naties

niet mogen uitblijven"

Minister Van Kleffens, in repliek, verklaarde zich tegen econo
mische dwangmiddelen. Wel zou hij een Ecosoc van deskundigen hebben
geprefereerd boven een van regeringsdelegaties, maar er zou in de
moeilijke naoorlogse jaren geen regering te vinden zijn, die haar
sociaaleconomische autonomie ook maar gedeeltelijk zou willen op
offeren aan een onafhankelijk internationaal college.
In de Eerste Kamer legde Minister Van Kleffens er nogmaals de
nadruk op, dat realisme boven perfectionisme moest worden gesteld

2)

Voor Nederland als kleine natie achtte hij het van essentieel belang,
dat rechtvaardigheid boven macht zou gaan. De Eerste Kamerleden pro
beerden de onverschilligheid ten opzichte van de nieuwe organisatie
te doorbreken met termen als "nationale roeping", "de geest van de
internationale samenwerking","quid leges sine moribus", "de zege
van de menselijke rede", en - nog steeds - "de leidende rol waartoe
Europa geroepen is".
Op θ november 1945 werd de wet getekend en in het Staatsblad
gepubliceerd

. In haar troonrede van 20 november daaropvolgend

gaf Koningin Wilhelmina een samenvatting van het Nederlandse stand
punt: "Ook al zijn niet al onze wensen ten opzichte van

deze orga

nisatie bevredigd, toch zal mijn regering haar medewerking verlenen
aan de voorbereiding en werking van alle organen der Verenigde
4)
Naties" ' .
1. cursivering van m i j .
2. Handelingen 1945,Eerste Kamer,Bijlagen nr.4 en Verslag pag.19-32.
3. Staatsblad F 253. 4. Handelingen 1945-1946,Verslag.
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De Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk
ratificeerden de ondertekening van het Handvest respectievelijk op
28 juli, 20 augustus en 23 augustus. Toen de Sovjet-Unie op 24 oktober haar ratificatie te Washington deponeerde, was het vereiste
quorum bereikt en trad het Charter in werking

. De Nederlandse

ratificatie was pas op 16 november een feit, waarna deponering
volgde op 10 december.
Nadat aan alle voorwaarden was voldaan, kon op 10 januari 1946
te Londen de eerste zitting van de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties geopend worden. De grondslagen waren gelegd. Binnen enkele jaren zouden de minderontwikkelde landen ervaren, welke
vele en veelsoortige mogelijkheden om hem te helpen binnen de organisatie voorhanden waren. Nederland zou door diverse omstandigheden
bij de uitwerking van die mogelijkheden in de eerste gelederen
staan.

De 'United Nations Family'

De Organisatie der Verenigde Naties was niet het enige resultaat van internationaal overleg voor en tijdens de oorlogsjaren.
Voor verschillende speciale doeleinden werden afzonderlijke internationale formaties in het leven geroepen. Een groot verschil met
vroeger was de verhouding ten opzichte van de algemene internationale organisatie. De meeste technische organen vóór 1940 hadden hun
plaats gehad binnen de Volkenbond. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen
zij als zelfstandige eenheden naast

de Verenigde Naties te staan.

Om hun gemeenschappelijke omvang en interesse verbonden zij zich
vroeger of later allemaal wel met de UNO door associatie-overeen2)
komsten . De uitdrukking United Nations Family geeft goed aan, hoe
de verhoudingen werden.
Voor de UNO met haar omvangrijke opdracht biedt de samenwerking
een welkome mogelijkheid om specialistische taken te delegeren en
zelf de coördinatie te houden. Dit gebeurt dan via de Economische en
1. sindsdien wordt jaarlijks op 24 oktober de 'Dag der Verenigde Naties' gevierd.
2. over de aard van deze overeenkomsten zie Alexandrowicz
1962,
päg.124.
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Sociale Raad. Wel kostte het in de eerste jaren moeite om de vermenigvuldiging van internationale organisaties in een ordelijk patroon
te vangen. In de winter van 1946-1947 was er zelfs sprake van een
echte vergaderplaag. Alleen een moratorium op de verdere uitbouw
van het internationale apparaat bood hierin - zij het ook maar zeer
tijdelijk - hulp.
Al een jaar vóór de United Nations Conference on International
Organization, werd te Bretten Woods de Monetaire en Financiële Conferentie van de Verenigde Naties gehouden

. Van 1 tot 22 juli 1944

bogen de vertegenwoordigers van 44 landen zich over de ontwerpen
voor een Internationaal Monetair Fonds (IMF) en een Internationale
Bank voor Herstel en Ontwikkeling (IBRD). De nadruk werd zowel vóór
als tijdens de conferentie gelegd op het Internationaal Monetair
Fonds. Men zou geen lid van de Wereldbank kunnen worden zonder eerst
bij het Fonds te zijn aangesloten. Als statutaire doelstellingen
kreeg het Internationaal Monetair Fonds de bevordering van internationale monetaire samenwerking en van een evenwichtige groei van
de internationale handel.
De Wereldbank stelt zich allereerst ten doel "to assist in the
reconstruction and development of territories of Members by facilitating the investment of capital for productive purposes, including
the restauration of economies destroyed or disrupted by war, the
reconversion of productive facilities to peacetime needs and the
encouragement of the development of productive facilities and
2)
resources in less developed countries"

. Verder probeert de Wereld-

bank door middel van deelnemingen of garanties de particuliere investeringen en een evenwichtige groei van de internationale handel
te bevorderen en betalingsbalansen in evenwicht te helpen houden.
Gedurende de eerste jaren kwam dit in de praktijk neer op het verschaffen van additionele middelen naast de bestaande particuliere
investeringen. Het door de Bank gehanteerde criterium van rentabiliteit leidde evenwel tot concurrentie met particuliere beleggers .
IMF en Wereldbank beoogden een internationale financiering die
vrij zou zijn van politieke en andere nieteconomische invloeden.
1. zie voor het volgende Я o r s e f i e l d
1969.
2. Peaslee 1956,deel II pag.8.
3. Alexandrowicz
1962,pag.202-214.
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De Sovjet-Unie, die wel aan de conferentie deelnam, werd echter geen
lid vein IMF en IBRD. Door deze afzijdigheid werden beide instituten
tot typische instrumenten van het westelijk kapitalisme onder leiding
van de Verenigde Staten

. "The cornerstone for

international eco-

nomie co-operation is the Bretton Woods proposal..., concrete

evi-

dence that the economic objectives of the United States agree with
2)
those of the United Nations", zei Truman eind 1945 . Hij keerde
hiermee de zaken wel om, want door hun optreden tijdens de conferentie van Bretton Woods hadden de Verenigde Staten feitelijk gezorgd dat de economische doelen van de Bank en het Fonds met de
hunne samenvielen en de economische methodes evenzeer. Later verschaften de nauwe bindingen met Wall Street van de verschillende
Bank-presidenten een verklaring voor het vasthouden aan sound
banking

van de Wereldbank

De regeling

van het stemrecht maakte grote Amerikaanse in-

vloed ook op andere wijze mogelijk. Ieder lid kreeg 250 stemmen,
en bovendien een stem voor elke $100.000 van zijn bijdrage. Hierdoor konden in een IMF-vergadering 99.000 stemmen worden uitgebracht, waarvan 27.750 door de Verenigde Staten en 3000 door
Nederland. Bij de Wereldbank kwamen van de 102.000 stemmen er ook
4)
3000 aan Nederland toe, en aan de Verenigde Staten 32.000
In Nederland

maakten de Staten-Generaal weinig drukte over de

toetreding tot de overeenkomsten van Bretton Woods. Een desbetreffend wetsontwerp werd op 5 december 1945 aan het parlement aangeboden en kon al op 20 december als wet in het Staatsblad verschijnen

. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer verklaarde Minister

P.Lieftinck, dat hij eigenlijk de voorkeur had gegeven aan een plan
dat meer credieten mogelijk maakte voor economische ontwikkeling.

1. Behrman 1953,pag.439

ew.

2. Department of State Bulletin,9 september 1945,vol.XIII pag.359.
3. Baldwin
1968 pag.26 e w . ; i n de hier behandelde periode fungeerden als Bank-president Eugene Meyer (18 juni - 17 december 1946),
John McCloy (17 maart 1947 - 30 juni 1949) en Eugene Black
(1 juli 1949 - 30 juni 1959).
4. de cijfers hebben betrekking op het moment van het ontstaan van
de organisaties,-later zijn ze gewijzigd.
5. Handelingen, 1945-1946, Tweede Kamer, Bijlagen no. 118 en
Verslag pag. 23-24; Eerste Kamer, Bijlagen no. 118 en Verslag
pag. 11-18; Staatsblad F 318.
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Op 27 december 1945 hadden 28 regeringen hun ratificaties gede
poneerd en waren Fonds en Bank opgericht. Het duurde nog twee jaar
voordat zij, op 15 november 1947, een speciale overeenkomst met de
Ш О sloten

. De gewone status van Gespecialiseerde Organisatie

wezen zij van de hand, omdat zij geen politieke controle van de
Algemene Vergadering konden accepteren; Ook "adviezen" werden bij
voorbaat geweigerd. Konsekwent onthield Nederland zich daarom van
stemming, toen de zevende vergadering van de Ecosoc in 1948 als
haar mening uitsprak, dat de internationale ontwikkeling meer aan
dacht moest krijgen en dat de Wereldbank op gemakkelijker voorwaar2)
den leningen moest verstrekken aan laagontwikkelde landen
Vanaf de eerste dag van de besprekingen was de verdeling van de
Wereldbank-gelden tussen wederopbouw en ontwikkeling een omstreden
zaak. De ontwikkelingslanden eisten een vast aandeel van tenminste
50%. Maar Lord J.M. Keynes wees op de urgentie van het oorlogsher
stel; minstens vijf jaren zouden hiervoor nodig zijn. Na oplossing
van de Europese problemen zouden de ontwikkelingslanden de volle
aandacht krijgen, zei hij, en dan zouden zij van een vast percen
tage juist nadeel ondervinden
later eveneens dat

. iBRD-directeur E.Black schreef

"even at Bretton Woods in 1944, where the

World Bank and the International Monetary Fund were born, the idea
of development aid for the poor countries of the world was more
or less an afterthought. Reconstruction was the dominant concern
4)
immediately after Bretton Woods" .
De eerste jaren van de Internationale Bank brachten voortdu
rende moeilijkheden. Geldgebrek bewees telkens dat de herstel
financiering niet op de juiste schaal was opgezet. Het Europees
Herstel Programma nam dan ook snel deze taak over. In haar derde
jaarverslag, in september 1948, constateerde de Bank voor het
eerst, dat de ontwikking van Azië, Latijns Amerika, het MiddenOosten en Afrika steeds meer aandacht opeiste en dat in de toekomst het voornaamste werkterrein hier zou zijn gelegen. Aansluitend ging eind 1948 de eerste ontwikkelingslening van $ 16 miljoen
1.
2.
3.
4·

tekst in Peaslee 1956,deel II pag. 26-31.
zie hierachter hoofdstuk 4.
JsJam 2956,pag.51-60; Madan 1969,pag.33.
Black 1960,pag.43.
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naar Chili
Nederland ontving in de periode 1947-1952 $ 221.451.985 van de
Wereldbank. Hiertoe behoorden $ 195 miljoen

in augustus 1947 voor

wederopbouw, $ 12 miljoen in juli 1948 voor de aankoop van zes koopvaardijschepen, en $ 15 miljoen in juli 1949 voor de Nationale Herstel Bank.
De totale leningen van de Wereldbank tot 1 juli 1953 beliepen
$ 1560 miljoen. Tweederde hiervan werd besteed aan herstelfinan2)
ciering in en buiten Europa . De aandacht voor de ontwikkelingslanden kwam pas na het Marshallplan sterk op en kreeg niet vóór
1953 de overhand.
Toen de Wereldbank merkte dat in de ontwikkelingsgebieden inzicht in de algemene samenhang van de ontwikkelingsproblemen ontbrak en dat daarom geen goede projecten ter financiering werden
aangeboden, nam zij technische hulp in haar dienstenpakket op,
hoewel de oprichtingsovereenkomst van 1944 hierin niet had voorzien. Zogenaamde General

Survey

Missions

gingen naar Columbia

(1949), Turkije, Guatemala en Cuba (1950), Irak, Ceylon en
Suriname (1951) en Jamaica (1952). Zij bestonden uit groepen
van zes tot zestien personen, gekozen uit de staf van de Wereldbank en van verschillende Gespecialiseerde Organisaties. Zij onderzochten hoeveel investeringen een bepaald land zelf kon opbrengen,
deden aanbevelingen inzake prioriteiten voor publieke investeringen
en formuleerden voorstellen voor economische, financiële en administratieve maatregelen. Verdere technische hulp bestond uit het
laten uitvoeren van specialistische studies en de opleiding van
topfunctionarissen in de economisch-financiële sector.

Behalve het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, waren er tot 1952 zeven Gespecialiseerde Organisaties, die in samenwerking met de UNO steun gaven aan de ontwikkeling van minderentwikkelde landen. In ouderdom variërend van drie tot drieëntachtig jaar,
hadden zij in 1949 allemaal voldoende ervaring opgedaan om aan het
uitgebreide technische hulpprogramma van de Verenigde Naties een
1. ELack
1960,рад.62.
2. The International
Bank 1954,passim.
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snelle en efficiënte bijdrage te kunnen leveren.
Hun inrichting is in grote lijnen hetzelfde. Het lidmaatschap
staat open voor alle zelfstandige naties, ook indien zij geen lid
van de UNO zijn.

Een algemene conferentie is het besluitvormende

lichaam; een kleine raad staat hieronder voor de dagelijkse beslissingen; een secretariaat onder leiding van een directuer-generaal
of secretaris-generaal is het permanent uitvoerend orgaan.Pogingen
om de zetels van alle Gespecialiseerde Organisaties in één plaats
te concentreren mislukten toen de UNO definitief voor New York
als vestigingsplaats koos

. De secretariaten van de Gespeciali-

seerde Organisaties werden niet in de schaduw van het UNO-Hoofdkwartier gevestigd, maar bleven in Rome, Parijs, Montreal en vier
in Genève. De fusie van de Gespecialiseerde Organisaties met de
Verenigde Naties, waarvan in de eerste jaren nog wel sprake was,
raakte mede hierdoor waarschijnlijk voorgoed van de baan. Wel
zorgde de UNO voor een Verdrag nopens de Voorrechten en Immuniteiten van de Gespecialiseerde Organisaties (12 november 1947),
waardoor het werk van de organisaties internationale juridische
bescherming verkreeg. Ook werden praktische regelingen voor de
coördinatie tussen UNO en Gespecialiseerde Organisaties ont2)
worpen
De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) heeft een lange
voorgeschiedenis gehad. Een eerste internationaal agrarisch c o m
gres op gouvernementeel niveau had al in 1863 plaats. Op 7 juni
1905 werd te Rome het Internationaal Instituut voor de Landbouw
opgericht. Op 16 oktober 1945 kwam de FAO tot stand met als
doel het levensniveau op te voeren door verbetering te brengen
in produktie en verspreiding van landbouwprodukten. Artikel 1
paragraaf 3 van de Statuten bepaalt, dat "it shall also be the
function of the organization to furnish such technical assistance
as Governments may request". Reeds op 2 januari 1946 vertrok de
eerste missie van deskundigen naar Griekenland.
Tijdens de conferentie over voedselnood in mei 1946 kwam
1· Lie 1954, pag. 55-64.
2. peaslee
1956 geeft de constituties, conventies enz. van de Gespecialiseerde Organisaties en de overeenkomsten tussen de
Gespecialiseerde Orgarfisaties en de Verenigde Naties.
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FAO-directeur Sir John Boyd Orr met voorstellen voor een Wereld
Voedsel Raad, die met buffervoorraden de markt moest regelen. Het
eerste ftorid Food Survey, in juli 1946 gepubliceerd, onderstreepte
de noodzaak van zo'η actie. De Verenigde Staten wilden echter alle
grondstoffenregelingen in de Internationale Handels-Organisatie
verwerken en geen uitzonderingspositie creëren voor het Orr-plan.
Een International Emergency Food Council, met slechts adviserende
bevoegdheden, werd op 20 mei 1947 ingesteld als het hoogst bereikbare.
De overgang van oorlogsherstel naar economische ontwikkeling
vond bij de FAO op vanzelfsprekende wijze plaats. Het jaarrapport
dat in augustus 1948 uitkwam, wijdde al een speciaal hoofdstuk aan
de technische hulp en gaf een uiteenzetting over de inhoud van de
term. Het was ook de Directeur van de FAO die met een geëmotioneerd
verslag over zijn reis naar de Aziatische ontwikkelingsgebieden de
aanzet gaf tot de uitbreiding van het technische hulpprogramma van
de Verenigde Naties. De FAO, op 10 juni 1946 als Gespecialiseerde
Organisatie aan de UNO verbonden, werd in dit programma een van de
meest actieve deelnemers.
Ook bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan men in bijna
alle activiteiten elementen van technische hulp onderkennen. Doelstelling van de WHO is het streven naar optimale gezondheid, waaronder niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar "a state of complete physical, mental and social well-being" moet worden verstaan.
In de praktijk leidt dit tot campagnes tegen volksziekten, scholing
van medisch personeel en adviezen bij de inrichting van nationale
gezondheidsdiensten. Al in 1947 was een Internationaal Bureau voor
Openbare Gezondheid in het leven geroepen. De WHO werd op 22 juli
1946 te New York opgericht. Op 31 december 1946 trad de nieuwe organisatie in werking, op 7 april 1948 werd haar band met de Verenigde Naties bevestigd door verlening van de status van Gespecialiseerde Organisatie. Het uittreden van de Sovjet-Unie en andere
Oosteuropese landen op 16 maart 1949 verhinderde de Wereldgezondheidsorganisatie niet een belangrijke rol in het hulpprogramme van
de Verenigde Naties te gaan spelen.
De Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO)
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is een afstammeling van het Instituut voor Intellectuele Samenwerking, dat in 1924 onder auspiciën van de Volkenbond was gevormd.
De UNESCO werd op 16 november 1945 opgericht en een jaar later, op
4 november 1946, door een overeenkomst als Gespecialiseerde Organisatie aan de UNO verbonden. Voor wat de ontwikkelingshulp betreft,
strijdt de UNESCO tegen de onwetendheid als bron van armoede. Vorming en scholing op alle niveau's en in alle takken van wetenschap,
de inrichting van studie- en researchcentra en hulp bij nationale
ontwikkelingsprogramma's zijn de voornaamste middelen hiertoe. De
UNESCO werd in het Expanded Programme van de Verenigde Naties een
van de grotere deelnemers. Het Nederlandse aandeel in de technische
hulp van de UNESCO was, vergeleken met de Nederlandse deelname aan
FAO en WHO, tamelijk gering.
De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft vanaf de oprichting op 11 april 1919, haar werkzaamheden continu kunnen voortzetten tot in onze dagen. De noodzakelijke aanpassing aan gewijzigde
tijdsomstandigheden werd in mei 1944 neergelegd in het Charter van
de Internationale Arbeidsconferentie van Philadelphia. De verbinding
met de UNO als Gespecialiseerde Organisatie, welke hierdoor ook mogelijk werd gemaakt, kwam op 4 november 1946 tot stand. De ILO werkte
aanvankelijk alleen met aanbevelingen, die werden samengevoegd in
een Internationale Arbeidscode, en met ontwerpen van conventies.
Medio 1947 waren 86 conventies en Θ2 aanbevelingen aangenomen. Op
de 32ste Algemene Conferentie in 1949 verklaarde Directeur-Generaal
D.A.Morse echter, dat hij een aanvulling op deze functie nodig
achtte. De rechtstreekse hulp aan minderontwikkelde landen voor de
opvoering van hun produktiecapaciteit noemde hij een uitdaging voor
de ILO. De organisatie aanvaardde de uitbreiding van haar taak en
werkte deze onder andere in het Expanded Programme uit.
De Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) had een
voorloper in de Internationale Luchtvaart Conventie van Parijs op
13 oktober 1919. De ICAO werd in Chicago opgericht in december 1944.
Op 14 december 1946 werd de ICAO door de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties als Gespecialiseerde Organisatie geaccepteerd.
De technische hulp van de ICAO begon al in 1946, maar vond bij het
Expanded Programme pas voldoende financiële steun om enige omvang
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te krijgen. De ICAO assisteert bij de inrichting van nationale lucht
vaartdiensten en vliegvelden, organiseert trainingscentra en zendt
deskundigen uit op het gebied van transport, communicatie, controle
van oogsten en cartografie.
Twee Gespecialiseerde Organisaties deden m e t vanaf het begin
mee in de door de Ш 0 georganiseerde hulp aan ontwikkelingslanden,
maar vroegen pas in 1951, of zi] aan het programma van de Verenigde
Naties mochten deelnemen. De Internationale Telecommunicatie Unie
(ITU) was eigenlijk al in 1865 ontstaan als Internationale Telegraaf
Unie. De vooruitgang van de techniek maakte in 1934 een naamsveran
dering en in 1947 een algehele aanpassing van de organisatie nood
zakelijk. De nieuwe ITU verbond zich meteen met de UNO. Directeuren
van meteorologische instellingen over de hele wereld hadden reeds
m

1Θ78 in Utrecht tot de oprichting van een Internationale Meteoro

logische Organisatie besloten. Hun organisatie werd in 1947 omgezet
in de intergouvernementele Wereld

Meteorologische Organisatie

(WMO), die in 1951 in werking trad.
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DE ONTWIKKELINGSPROBLEMATIEK, 1945 - 1952

De problemen van de ontwikkelingslanden zijn anno 1975 nog niet
in alle details bekend en evenmin weet men oplossingen voor alle
vraagstukken die ermee verband houden. Bij zeer velen bestaat echter
wel een zekere bereidheid om aandacht te geven aan de moeilijkheden
waarvoor de ontwikkelingslanden zich geplaatst zien. In haar tegenwoordige vorm is deze interesse van jonge datum. Het is nauwelijks
vijfentwintig jaar geleden, dat Noord en Zuid de ogen zijn opengegaan. Wie het op gang komen van de hulpverlening in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog wil beschrijven, moet eerst nagaan wat in de
jaren 1945-1952 zo de moeite van een nieuwe actie waard was.
Wat nu volgt is een overzicht van de problemen van de ontwikkelingslanden, geschreven aan de hand van de gegevens en de inzichten waarover men omstreeks 1950 beschikte. Wat door studie en
onderzoek in die jaren bekend was, is later niet achterhaald, maar
geordend en uitgebreid. De term ontwikkelingsplanning

geeft dit

goed aan. Pas rond 1955 verscheen deze in de vakliteratuur, niet
als iets nieuws, maar als aanduiding voor een methode om enige
orde te brengen in de vele verzamelde gegevens en potentiële
oplossingen. De periode van vóór 1955 was er een van eerste inventarisatie.
Na vijfentwintig jaar kan men zich nauwelijks indenken hoe
weinig omtrent de problemen bekend was, toen er al op oplossingen
werd aangedrongen. Toch was het nog altijd meer dan hier in enkele
bladzijden kan worden samengevat. Daarom zal in dit hoofdstuk
vooral aandacht worden gegeven aan die aspecten van het ontwikkelingsprobleem welke in het vervolg van deze studie vaker ter sprake
komen. Zaken als voedselvoorziening en onderwijs zijn hierbij opvallend afwezig, terwijl de kapitaalbehoefte van de ontwikkelingslanden en hun onvermogen om zelf hierin te voorzien een ruime
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plaats innemen.
In Nederland waren de schaarse publikaties tot 1952 meer aan de
hulpverlening dan aan het ontwikkelingsprobleem zelf gewijd. Het
volgende is dus vooral gebaseerd op materiaal van Angelsaksische
oorsprong. Ook dit was tot 1953 tamelijk beperkt. Pas na de termijn
welke deze studie bestrijkt, zijn de publikaties hierover niet met
dozijnen maar met honderdtallen te tellen. Hier staat tegenover dat
het niet de geringste studies zijn, die in de beginjaren tot stand
zijn gebracht. Met name de Verenigde Naties hebben zich op snelle
inventarisatie van de wereldproblemen toegelegd. Het Secretariaat
heeft de ene groep deskundigen na de andere aan het werk gezet.
De meeste studies bevatten feitenverzamelingen, vol gegevens die
niet eenvoudig uit een kaartenbak waren te lichten maar telkens
pionierachtige nasporingen vereisten. Analyses zijn schaars, uitgewerkte economische theorieën zo goed als onbekend in de oudere
studies over de ontwikkelingslanden. De ontwikkelingsproblematiek
had de universiteiten nog niet bereikt en internationale instellingen hadden geen tijd voor wetenschappelijke beschouwingen.

Ontwikkelingslanden

Welke landen vein de wereld rekent men omstreeks 1950 tot de
minderontwikkelde? Het antwoord is afhankelijk van de maatstaven,
die worden aangelegd en het gewicht dat aan de verschillende factoren wordt toegekend. Er zijn niet-vercijferbare grootheden als nationaal prestige, internationale macht, geografische ligging. Ook
de natuurlijke hulpbronnen zijn geen vast element; zij zijn mede
afhankelijk van menselijke exploratie en exploitatie. Zodoende is
het bijzonder moeilijk om in vergelijkbare cijfers tot uitdrukking
te brengen welke landen ontwikkelingslanden zijn en welke niet.
Zes deskundigen legden in 1953 op verzoek van de Verenigde Naties in een rapport de resultaten neer van een onderzoek naar de
gegevens welke nodig zouden zijn om de levensstandaard van een
land in cijfers weer te geven

. Zij noemden twaalf componenten

van levenspeil, met bij elk verscheidene meetbare indicatoren die
1. E/CN.5/299; zie ook Van Ваеіел 1963.
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bij een toenemende ontwikkeling van de statistiek beschikbaar
zouden komen. De componenten waren de demografische gegevens en de
gezondheidstoestand; de voeding en voedselsituatie; de stand van
onderwijs, alfabetisme en technische vaardigheid; de arbeidsvoorwaarden; de werkgelegenheid; de omvang van consumptie en besparingen; de communicatie- en transportmiddelen; de huisvesting en
woonfaciliteiten; de kleding; de mogelijkheden tot ontspanning en
vermaak; de sociale zekerheid; en tenslotte de Rechten van de Mens.
Zij ontlenen volgens de deskundigen hun meetbaarheid aan cijfers betreffende onder andere de levensverwachtingen bij geboorte,
zuigelingensterfte, proteïne en calorieën per volwassenen, scholen,
krantenoplage, lengte van de werkweek, uurloon, reële loonindex,
percentage actieve bevolking ten opzichte van het totaal, uitgavenverdeling van het nationale inkomen, kapitaalvorming, benzinegebruik, vlieguren, wegenlengte, textiel en andere materialen per
eenheid per persoon, schouwburg- en bioscoopplaatsen, verzekeringen
en premies. Alleen met betrekking tot de huisvesting en de mensenrechten bleek het onmogelijk kwantificeerbare elementen aan te wijzen.
Men ziet, hoe deze deskundigen van de Verenigde Naties een Westers
geïnspireerd welvaartsbegrip hanteerden. De ontwikkeling werd gemeten in termen van bezit.
Pogingen van UNO-deskundigen om tot een nauwkeurige aanwijzing
van de ontwikkelingslanden te komen, strandden tot ver in de vijftiger jaren op gebrek aan veel van de bovengenoemde gegevens. Er
bestond ook geen methode om de wel beschikbare gegevens van de verschillende landen op één noemer te brengen en onderling vergelijkbaar
te maken. Men moest zich daarom tevreden stellen met het cijfer van
het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking als meest objectieve
arbiter. Meteen na de Tweede Wereldoorlog namen de economen in het
UNO-Secretariaat hun toevlucht tot deze maatstaf. Het nationale inkomen bleef lange tijd het enige gegeven over de ontwikkelingslanden
en verwierf ook daardoor een vaste plaats in een eenzijdig rationele
benadering

. De betrekkelijkheid ervan ging men pas later inzien;

uniforme diagnoses en cijfermatige scheidslijnen werden

ббг 1952

1. Brand 1958,pag.24-25 bespreekt een weinig succesvolle Amerikaanse
poging om te werken met de koopkracht per arbeidsuur.
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nog met grote vanzelfsprekendheid gehanteerd.
Het Point Four-rapport van de Verenigde Staten verdeelde in
1949 de wereld in drie groepen van landen

. De eerste bestond uit

vijftien landen met een hoofdelijk inkomen van meer dan $ 200. Het
gemiddelde lag in deze groep op $ 461. Deze landen, waartoe ook Nederland behoorde met $ 502, omvatten samen eenvijfde deel van de
wereldbevolking. De tweede groep telde tien landen, waarvan de inwoner $ 100-200 verdiende, met een gemiddelde van $ 154. Van de
derde groep, van achtentwintig landen, waarvan de inwoner minder
dan $ 100 op zijn naam had staan, lag het gemiddelde op $ 41. De
laatste groep vertegenwoordigde tweederde deel van de mensheid.
De cijfers gaven om twee redenen geen juist beeld van de volle
breedte van de kloof tussen de rijke en arme landen. In veel ontwikkelingslanden was de ongelijkheid van de inkomensverdeling sterker dan in het Westen. En de rijkdom van het Westen zou groter geweest zijn als de nationale schuld was meegerekend. Deze varieerde
van 55,9% in Frankrijk tot 232% in Groot-Brittannië, terwijl in
India de nationale schuld slechts 28,4% van het nationale inkomen
2)
bedroeg, in Ceylon 15,2% en in Peru 21%
De ambtenaren van de Ш 0 kwamen over 1949 tot vrijwel dezelfde
resultaten als de samenstellers van het Amerikaanse rapport

. Er

waren veertig landen waar het inkomen per hoofd beneden de $ 200
lag; zij hadden samen 1381 miljoen inwoners ofwel 66% van de wereld
bevolking bij een gezamenlijk nationaal inkomen van $ 74.962 miljoen
ofwel 15% van het totaal. Nog verder naar de basis van de pyramide,
bij de groep landen waar nog geen $ 50 van het nationale inkomen
per persoon beschikbaar was, moest 35% van de wereldbevolking het
met 5% van het wereldinkomen doen.
In regionale verdeling omgezet, waren de inkomens als volgt over
de wereld verspreid:

1.USA-Point Four 1949,рад.92-115.
2.fljchanan en Ellis
1955,рад.334.
Э . Ш - р и Ы . 1952.XVII.8;zie ook E/1910/Rev. 1.
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aantal
inwoners

nationaal inkomen per
hoofd van de bevolking

Z.uicl-Oost-Azië

188 miljoen

$

30

Zuid-Azië

465

$

55

36

$

89

$

118

$

152

$

473

$

1453

Midden-Oos ten
Afrika

198

Latijns Amerika

158

West-Europa

276

Verenigde Staten

150

„

„

De scheidslijn was hiermee globaal aangegeven. Rond 1950 waren tot
de minderontwikkelde gebieden te rekenen de landen van Azië met uitzondering van Japan, van Afrika behalve de Unie van Zuid-Afrika, van
Latijns Amerika en van Zuid-Oost-Europa. Grensgevallen waren Italië,
Venezuela, Argentinië en Uruguay. Het Chinese vasteland werd nergens
meegeteld.

Problemen

De voornaamste kenmerken van de ontwikkelingslanden zijn hun
problemen. Het begint al met het lage nationale inkomen. In elke
vicieuze cirkel, van moeilijkheden via nodige en onmogelijke oplossingen naar nog grotere moeilijkheden, komt het nationale inkomen
voor. In de

rapporten van omstreeks 1950 worden drie van zulke cir-

kels herhaaldelijk ter sprake gebracht:
a. het inkomen is laag, omdat er geen besparingen zijn; sparen is
onmogelijk vanwege de geringe productiviteit; deze blijft laag
wegens vraagstukken op het gebied van voeding, landbouw, gezondheid en overbevolking. De ontwikkelingslanden beschikken niet
over voldoende middelen om de vier problemen krachtig aan te pakken, zodat deze verergeren en het inkomen laag blijft.
b. De nationale armoede wordt mede veroorzaakt door tekorten op de
betalingsbalans; het negatieve saldo is onder meer een gevolg
van de slechte ruilvoet voor tropische producten. Omdat de overheid even krap bij kas is als de burgers,is het niet mogelijk
hier verbetering in te brengen door middel van agrarische en
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industriële herstructurering.
с. Tenslotte is het lage inkomen een gevolg van de onvoldoende op
brengst van de belastingmiddelen en van andere inkomensbronnen,
zoals buitenlandse investeringen; beide zijn laag, omdat de orga
nisatie, administratie en communicatie te slecht zijn om belas
tingen te innen of investeringen tegen niet-economische risico's
te vrijwaren; zo blijven de middelen gebrekkig en laten de op
lossingen van organisatorische problemen - van burgerlijke stand
tot investeringsgaranties - op zich wachten.
Laten wij deze drie cirkels van meer nabij bekijken.

Aan het begin van de vijftiger jaren verwachtte man niet dat
de besparingen in de ontwikkelingslanden in korte tijd zouden toe
nemen. Tegenover een spaarquote van 10 à 15% in de meer ontwikkelde
landen stond die van India in 1955 nog op 6%

De lage productiviteit

liet geen ruimte tot méér. Colin Clark berekende dat de productiviteit, uitgedrukt in internationale eenheden per man-jaar, in 1949
in de Verenigde Staten 623 was, in West-Europa 339 en in Afrika 227,
tegenover 83 in India en 46 in China, bij een wereldgemiddelde van
2)
140

. Uit deze cijfers bleek, welke druk de bevolkingsomvang uit-

oefende. Azië, dat op zichzelf al veel armer was dan Afrika, kende
bovendien een veel groter arbeidsprobleem. Pogingen tot verhoging
van de productiviteit moesten grotendeels, mislukken, omdat de
resultaten niet opwogen tegen bevolkingsgroei en verborgen werkloosheid.
Het probleem van de werkgelegenheid drukte vooral zwaar in de
landbouw. In de ontwikkelingslanden was in 1950 60 à 74% van de
bewoners werkzaam in de agrarische sector, tegenover 20% in de
Verenigde Staten en 32% in West-Europa

. De geringe omvang van

de bedrijven en de traditionele arbeidsmethoden maakten in de ontwikkelingslanden een productie van meer dan 2700 calorieën per
dag per man onmogelijk, terwijl deze in de USA ongeveer 10.000 en
4)
in West-Europa 5250 bedroeg

1. Tinbergen 1955, p a g . 4 5 6 .
2 . Clark z . j . / d e e l I I p a g . 7 4 .
3 . FAOYearbook 1950.
4 . Beufceringr

1952,рад.4.

54
Voor de bevolkingsgroei en de werkloosheid was geen compenserende
werking te verwachten van factoren als sterfte, migratie of industri
alisatie. De verbeterde gezondheidszorg was zelfs voor een extra
bevolkingsgroei verantwoordelijk. Volgens UNO-berekeningen was in
1950 de levensverwachting voor nuljarige jongens in India 32,5 en
in Nederland 69,4 jaar. De sterfte van kinderen beneden 1 jaar was
volgens dezelfde bron tussen 1920 en 1951 teruggelopen van 1Θ4 tot
124 per duizend levendgeborenen in India, bij een teruggang van
74 naar 25 in Nederland

. De landbouw kon deze extra groei niet

opvangen en dat werd samengevat in de zegswijze : "De arts wint het
2)
van de boer"
Door onoordeelkundig kappen van bossen en aanplantingen, stil
leggen van de akkerbouw en toelaten van bodemerosie werd intussen
de toename van de agrarische productie afgeremd. Een factor van
belang was ook het grootgrondbezit, al werd een juiste waardering
hiervan bemoeilijkt door de ideologische tegenstellingen tussen
Oost en West.
De lage agrarische productie was niet alleen te betreuren omdat
de landbouw het uitgangspunt zou moeten leveren voor besparingen
ter financiering van de economische ontwikkeling, maar ook omdat het
hongerprobleem erdoor werd bepaald. De beschikbare hoeveelheid
voedsel en met name de samenstelling van het voedselpakket hadden
verder ook invloed op de algemene produktiviteit

. In de Verenigde

Naties kwam het voedselprobleem echter pas later op de voorgrond
als een van de centrale aspecten van het ontwikkelingsvraagstuk. In
de jaren 1945-1952 was de voeding van de bewoners van de ontwikke
lingslanden bijna uitsluitend een zorg van de FAO. De mogelijke over
heveling van landbouwoverschotten uit Amerika en Europa naar Azië
kreeg pas vanaf 1953 aandacht

4)

Eventuele groei in agrarische of andere sectoren bleef achter bij
de behoefte om het levensniveau op hetzelfde peil te houden. Toch
sprak in de beginjaren van de ontwikkelingshulp niemand over een b r e 1. UN-publ.l954.XIII.5.
2. Juliana 1955.
3. zie hierover onder andere de bijdrage van E.de Vries in
De problematiek
1 9 6 4 , pag.99-110.
4. Frietema 1953 bespreekt een initiatief van Mansholt op dit
gebied.
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der wordende kloof. Er was nog geen vergelijkingsmateriaal beschikbaar. In een UNO-document van 1952 kon men voor het eerst de algemene opmerking lezen, dat de produktiestijging van de ontwikkelingslanden in de jaren 1950-1951 beneden het wereldgemiddelde was gebleven

. Over de mate waarin de produktiviteit was toegenomen of af-

genomen ontbraken de gegevens nog. De negatieve invloed van de snel
tonemende bevolking op dit cijfer liet zich echter toen al raden.
Over het algemeen genomen was de situatie zo slecht, dat de regeringen van de ontwikkelingslanden zelfs niet in de verte over volledige werkgelegenheid durfden denken. Het verslag van een UNOonderzoek in 1949 naar het werkgelegenheidsbeleid van regeringen en
Gespecialiseerde Organisaties vermeldde, dat de ontwikkelingslanden
de vragenlijsten van het UNO-Secretariaat niet op zich van toepassing achtten. Zij meenden dat bij hen de oorzaak van de werkloosheid niet moest worden gezocht in een marktsituatie, maar in een
wezenlijk gebrek aan economische ontwikkeling

2)

In de eerste jaren van de internationale bijstand kregen de
ontwikkelingslanden al veel aandacht vanwege hun grondstoffenleveranties. Klimatologische en politieke factoren maakten hun aanbod
tot een onzekere zaak. De afnemers zorgden voor pressie en wisselvalligheid aan de vraagzijde door het aanleggen van strategische
buffervoorraden en door de ontwikkeling van surrogaatstoffen.
Omdat het goederenpakket waarmee de ontwikkelingslanden op de
wereldmarkt verschenen bovendien meestal eenzijdig van samenstelling
was, trof de instabiliteit hun economie des te zwaarder. In 1952
waren er zeven landen waarvan meer dan 90%, en tweeëndertig landen
waarvan meer dan 50% van de uitvoer gevormd werd door slechts twee
grondstoffen. Hiertegenover stelden de Verenigde Staten een exportpakket van meer dan 20.000 verschillende produkten
De geïndustrialiseerde landen van het Westen hadden in het begin
niet veel oog voor de samenhang tussen enerzijds de grondstoffenleveranties en anderzijds de betalingsbalanstekorten, beperkte nationale
middelen en voortdurende stagnatie in de ontwikkeling van de minder
1. E/2193/Rev.l.
2. E/1584.
3. Ш - p u b l . 1953. XVII. 3.
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welvarende landen. De ruilvoet werd nog niet konsekwent met de economische ontwikkeling in verband gebracht. Regeringen van donorlanden
lieten toe dat veel ontwikkelingshulp geheel of gedeeltelijk werd
geneutraliseerd door verslechtering van de ruilvoet. Omgekeerd werd,
zodra de grondstoffenprijzen stegen, meteen op de hulpverlening beknibbeld. De Amerikaanse politiek ten opzichte van Latijns Amerika
tijdens en onmiddellijk na de Korea-crisis was hiervan een goed voorbeeld.
De Verenigde Naties wijdden verschillende studies aan het onderwerp. Een studie uit 1949, die de prijsverhouding tussen grondstoffen en kapitaalgoederen tot onderwerp had, bezag eerst de ruilvoet
in het algemeen en daarna voor veertig goederen apart

. In beide

paragrafen was de conclusie, dat op lange termijn - in de zestig
jaren vóór de Tweede Wereldoorlog - de ruilvoet steeds slechter was
geworden voor de exporteurs van grondstoffen, met een extra achtearuitgang in de depressiejaren en slechts gedeeltelijk herstel bij
hausse. De primaire produkten, in het bijzonder die in de voedingsmiddelensector, verkeerden volgens dit rapport bovendien na de Tweede
Wereldoorlog in een veel minder gunstige positie dan vóór 1939.
Een andere groep UNO-deskundigen onderzocht achttien grondstoffen en stapelprodukten apart en gezamenlijk in het kader van een
studie over de exportmarkten van de ontwikkelingslanden tussen 1901
2)
en 1950

. In hun eindverslag constateerden zij dat voor alle pro-

dukten van de ontwikkelingslanden samen de jaarlijkse prijsfluctuatie gemiddeld 14% beliep. De fluctuatie in kwantiteit was gemiddeld
19% en in exportopbrengsten 23%. Hieruit bleek dat de prijs- en
volumefluctuaties elkaar hadden versterkt. Bovendien waren de prijsschommelingen in vredestijd groter dan ten tijde van oorlog: 16-18%
tegenover 11-12%.
In de grondstoffenstudie van 1952 kan men dezelfde conclusie
aantreffen als in de ruilvoetstudie van 1949, namelijk dat de prijsveranderingen voor de exportprodukten niet zo erg zouden zijn indien
intussen de importgoederen van de ontwikkelingslanden dezelfde bewegingen zouden vertonen. Bij correctie bleek echter dat de wijzi1. UN-publ.l949.II.B.3.
2. E/2047/Rev.l en E/2156.
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gingen in volumes, prijzen en opbrengsten van de grondstoffen parallel liepen aan de veranderingen in de ruilvoet.

Het lage inkomen van de ontwikkelingslanden was ook een schakel
in de derde vicieuze cirkel, die van de gebrekkige organisatie. Het
binnenlands bestuur was zwak en de administratie voldeed vaak zelfs
niet aan elementaire eisen. Dit was verklaarbaar en begrijpelijk.
Door de armoede was men niet in de gelegenheid het land te ontsluiten. Communicatie tussen regering en volk ontbrak, behalve in en
rond enkele plaatsen. Het isolement betekende niet alleen een rem
op de economie, doordat er geen ruime markt voor de Produkten van
de binnenlanden kon worden gevormd. Ook de bevolkingsregistratie
kwam niet van de grond, waardoor de heffing van directe belastingen
onmogelijk werd. Van gedwongen sparen was dus geen sprake.
De rentes en aflossingen beliepen in 1951
waarde

9,4% van de export-

. Samen met de onzichtbare import van diensten overtroffen

zij de buitenlandse ontvangsten uit de verkoop van grondstoffen.
Het betalingsbalanstekort was te groot om uit goudvoorraden en
giften te worden aangevuld. Inflatoire financiering, overgebleven
2)
als laatste mogelijkheid, wezen de Westerse economen echter af
De Verenigde Naties wijdden ook aan deze vraagstukken een aantal studies. Eén ging over de gevolgen van belastingheffing voor
de buitenlandse handel en investeringen en een andere behandelde
de binnenlandse financiering van de economische ontwikkeling
Het tweede rapport liet een achterdeurtje open voor de ontwikkelingslanden door te stellen, dat in bepaalde gevallen inflatoire
financiering viel te rechtvaardigen omdat primitieve volken meer
nog dan ontwikkelde volken zo moeilijk tot sparen te brengen zouden zijn. De rapporteurs vermeldden niet dat de inflatie de eventuele spaarlust ver zou reduceren.

De literatuur uit de jaren 1945-1945 toont aan dat men zich niet
alleen van de economische vraagstukken bewust werd, maar ook andere
problemen ging onderkennen, met name in de sociaal-culturele sfeer.
1. A/4906.

2. zie bijvoorbeeld Lewis
1949.
3. UN-publ.1950.XVI.1 en Ш-publ.1951.II.В.1.
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In het begin van de tweede helft van deze eeuw echter stond de sociale
anthropologie pas in de kinderschoenen. De sociologie had nog geen
theorie van de sociale verandering ontworpen die verder reikte dan
kleine groepen. De psychologie van het cultureel contact begon als
woordcombinatie te bestaan, vooral dankzij Kroeber

. Alleen de cul-

tuurfilosofie had al wat rond het onderwerp gemediteerd, maar zij
was krachtens haar aard niet geroepen om tot praktische conclusies
te komen.
De leiders van de ontwikkelingslanden oriënteerden zich bij de
vernieuwing van de samenleving op de Westerse beschaving.Zij hadden
hun vooraanstaande posities vaak te danken aan in Europa of Amerika
genoten opleidingen. Het waren ook bijna altijd Westerse adviseurs
die hen gevraagd of ongevraagd kwamen vertellen wat er moest gebeuren. Dankzij de samenwerking met de plaatselijke leiders kregen
Europeanen en Amerikanen een invloed waarvan de strekking niet altijd met hun kennis en inzicht correspondeerde. Gesloten maatschappijen werden opengebroken, spontane trekken gerationaliseerd, magische elementen door zakelijker materialisme verdreven. Geestelijke
overheersing leek het politieke kolonialisme op te volgen. Dit weerspiegelde zich ook in de bevordering van de economische ontwikkeling.
Zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten - de protagonisten van
het antikolonialisme - toonden weinig begrip voor het eigene in de
situatie van de ontwikkelingslanden. Rusland legde een zwaar accent
op het belang van de industrialisatie, onder verwijzing naar zijn
eigen geschiedenis. Amerika stelde het type van de particuliere
ondernemer, die in alle vrijheid naar maximale winsten streeft,
aan de ontwikkelingslanden ten voorbeeld. De arme landen gingen
overhaast aan de slag om het ene of het andere systeem te copiëren.
De revolution of rising

expectations

liet geen tijd voor originali-

teit.
Slechts weinigen zagen aanvankelijk in, dat economische en politieke opbouw krachten vergen, welke alleen in een geleidelijk proces
tot rijping kunnen komen. Nederland, met zijn koloniale ervaring,
waarschuwde voor zuiver technocratische overhaasting. Hoewel cultu1. Kroeber 1948,pag.593 spreekt van cultuurpsychologie als opkomende
wetenschap;ook Sidney 1953,pag.60 noemt de ethnopsychologie.
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relè ontwortelxng een voedingsbodem voor het communisme zou kunnen
bieden, was "het doelbewust veroorzaken van een geestelijke omwenteling" volgens verschillende Nederlandse auteurs toch een onvermijdelijk onderdeel van de technische hulp

. Zij raakten de kern van

het vraagstuk. Het probleem van de ontwikkelingslanden is in

laat-

ste instantie menselijk en niet economisch te definiëren.

Oplossingen

Met instemming van geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden
verklaarden de Verenigde Naties en de Gespecialiseerde Organisaties
in 1949 gezamenlijk, dat het allereerst een verantwoordelijkheid van
de ontwikkelingslanden zelf was om passende oplossingen te zoeken
2)
voor hun problemen . De regeringen van de arme landen begrepen dat
de opheffing van de achterstand primair afhankelijk was van hun bekwaamheid om latente krachten, sluimerend in hun onderdanen en hun
land, te mobiliseren. Daarom waren onderzoekingen nodig, waaruit de
regeringen het potentiële ontwikkelingsniveau van hun respectieve
landen konden leren kennen en waaruit de bewoners van deze landen
optimisme en geloof in de vooruitgang konden putten
Ook de deskundigen die in 1951 voor de Verenigde Naties rapporteerden over door de ontwikkelingslanden zelf te ondernemen acties
kozen als uitgangspunt, dat de bevolking eerst vertrouwen in en
bereidheid tot deelname aan het ontwikkelingsproces moest worden
4)
bijgebracht

. Er moest m

ieder land een centraal economisch or-

gaan worden ingesteld om ontwikkelingsprogramma's te ontwerpen en
maatregelen aan te bevelen. Op basis van deze twee punten kwamen
de deskundigen met concrete voorstellen voor maatregelen, zoals
onderzoek naar de efficiency bij produktie, distributie en financiële organisatie, onderzoek naar de mogelijkheden voor industrialisatie, voor uitbreiding van het landbouwareaal en voor de mijnbouw, uitbreiding van de werkgelegenheid m

deze sectoren, mogelijke

uitbreiding van de agrarische produktie, openbare voorzieningen,
1.
2.
3.
4.

bijvoorbeeld Hart I95I enflot 1951; het citaat is van Bot.
E/1327 + Add.1,2.
zie voor deze alinea ook Baldwin 1966 en Basch 1953.
E/1986.
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onderwijs en onderzoek , verruiming van de binnenlandse besparingen
en belastingmaatregelen.
De opsomming was een goede weergave van de omstreeks 1950 algemeen levende gedachte over de meest urgente stappen in verband met
de ontwikkelingsproblematiek. Efficiency, produktieverruiming en
vooral werkgelegenheid stonden voorop.
Om het dode punt tussen economische stagnatie en groei te overwinnen zou veel kapitaal nodig zijn. Het werd de katalysator geacht
die bij goed geleide ontwikkeling zelf verder voor cumulatieve werking zou zorgen
aan eigen

. Allereerst hadden de ontwikkelingslanden behoefte

middelen. Weliswaar was het moeilijk om uit het toch al

lage nationale inkomen nog spaargelden af te zonderen, maar het moest
toch mogelijk zijn om de kleine groep van zeer rijken - zoals ieder
land die kende - een groter aandeel in de nationale ontwikkelingsinspanning te doen nemen. Verbetering van het bestuursapparaat en progressieve belastingheffing konden hiertoe de weg openen. Om grote
kapitaalvlucht naar het buitenland tegen te gaan, was het echter
beter een matige progressie te koppelen aan andere investeringsprikkels zoals een hoge rente voor beleggers. De lagere inkomensgroepen
moesten een steentje bijdragen door bij stijgende produktiviteit geen
of weinig loonsverhoging te vragen. Zolang de bestaande sociale
structuren niet ingrijpend veranderd werden, zou het enige gevolg
van loonsverhoging toch alleen maar een toenemende werkloosheid zijn,
omdat de verborgen werkloosheid dan in de openbaarheid zou treden.
Stelden de directe wegen tot verruiming van de publieke middelen al hoge eisen aan het overheidsapparaat, andere eigen financiële
bronnen waren nog moeilijker aan te boren. Het opvoeren van de indirecte belastingen op exporten was vrijwel onmogelijk bij de daling
van de grondstoffenprijzen op de wereldmarkten en de hiermee gepaard
gaande verslechtering van de ruilvoet ten opzichte van importgoederen.
Alleen een zeer zware belasting op de import van luxe goederen kon
een beetje geld inbrengen, omdat de happy

few deze

toch zou blijven

kopen. De belasting op binnenkomend kapitaal mocht niet meer dan
symbolisch zijn

om de aarzelende buitenlandse belegger niet af te

1. Zimmerman 1974; binnen de Ш 0 werd deze opvatting het meest
expliciet geformuleerd in E/1562; zie voor deze alinea verder
Lewis

1949 hoofdstuk 4, en UN-publ.1949.II.A.2.
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schrikken. Alleen indien men de aanbevelingen van enkele UNO-deskundigen zou uitvoeren, die pleitten voor vrijstelling van belasting
in het kapitaalexporterende land teneinde dubbele belasting te voorkomen, zou er geen bezwaar meer bestaan tegen een bijna normale kapitaalbelasting in de ontwikkelingslanden
Zolang de regeringen van de ontwikkelingslanden er niet in slaagden het staatsinkomen te verruimen, bleven zij gedwongen tot een beperkt budget. Terwijl de Amerikaanse begroting voor het fiscale jaar
1949/1950 $ 282 per staatsburger te spenderen had, had de regering
van India bijvoorbeeld $ 2 per hoofd van de bevolking uit te geven

2)

Uit zo geringe middelen was economische ontwikkeling niet te bekostigen. Daarom moesten de ontwikkelingslanden aanvullende bronnen
zoeken, met name in een toeneming van de produktie. De afzet van
de verhoogde produktie in het buitenland moest tegen redelijke prijzen veiliggesteld worden. Hiertoe waren internationale grondstoffenovereenkomsten nodig, die stabiliteit van prijs, kwantiteit en kwaliteit regelden. De Verenigde Naties vormden een geschikte intermediair om gesprekken over deze zaken op gang te brengen, maar in de
beginjaren werd van deze mogelijkheid weinig gebruik gemaakt. Van
exportverzekeringen, die met anticyclische correcties voor een b e trouwbaar inkomen kunnen zorgen en de conjunctuurgevoeligheid kunnen afzwakken, was nog helemaal geen sprake.
In het binnenland vereiste de agrarische produktieverhoging
allereerst een reorganisatie van de landbouw. Een rapport van de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties onderstreepte in 1951
de noodzaak van meer efficiency met onder andere het gegeven dat
in Azië gemiddeld slechts 4 ha. standaardbouwland per landbouwer,
niet eens per persoon, beschikbaar was en in India zelfs maar
3)
2,5 ha. . Daarom stelde de Secretarj-s-Generaal voor, al te kleine
bedrijven samen te voegen, meer variatie te brengen in

de produktie,

een binnenlandse markt te organiseren en de aan het licht tredende
verborgen werkloosheid met arbeidsintensieve werken op te vangen.
Het rapport vroeg in aansluiting hierop om aandacht voor een goede
infrastructuur en voor verruiming van de industriële werkgelegenheid.
1. U N - p u b l . 1 9 5 0 . X V I . 1 .
2 . Bichanan en Ellis
1955,pag.335.
3. E/2003.
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Vooral het laatste kwam aan een veel geuite wens van de ontwikkelingslanden tegemoet.
Bij alle hervormingen moesten de ontwikkelingslanden een open
oog houden voor de eraan ten grondslag liggende kwesties, die minstens
even dringend de aandacht vroegen. De demografische ontwikkeling gaf
veel complicaties, waarbij de morele en religieuze de moeilijkste
waren. Het bevolkingsvraagstuk was nog maar een onderdeel van de
veel breder op te vatten geïntegreerde sociale ontwikkeling: de sociale en geestelijke aanpassing aan de economische ontwikkeling,
opbouw van een evenwichtige maatschappelijke structuur met erkenning van de menselijke rechten op basis van eigen historische, culturele en sociaal-psychologische achtergronden

. De westerse landen

hadden de eerste jaren echter even weinig aandacht voor de sociale
ontwikkeling als de ontwikkelingslanden zelf.

In 1952 verkeerde nog bijna heel Afrika in de situatie, dat vreemdelingen er de dienst uitmaakten. De "zelfstandigheid"

van Latijns

Amerika was twijfelachtig. In Azië hadden India en Pakistan pas de
onafhankelijkheid gekregen, waar Frans Indo-China nog moeizaam naar
op weg was. Indonesië zette in 1949 een streep onder zijn koloniale
verleden.
Het eerste wat de ontwikkelingslanden in de jaren 1945-1952 van
2)
het Westen vroegen, was werkelijke dekolonisatie

. Hieronder ver-

stonden zij ook, dat zij niet in een van de twee door de rijkere
landen ontworpen ideologische modellen wilden worden geperst. In het
begin bestonden echter nog niet veel mogelijkheden om zich aan de
keuze tussen democratie en volksdemocratie te onttrekken. De opstellingen waren nog weinig genuanceerd en met name de Koreacrisis
werkte simplificaties in de hand.
Behalve politieke afstand van het Westen wilden de ontwikkelingslanden economische losmaking, dikwijls in een

mate die voor de

rijkere landen even moeilijk aanvaardbaar was als politieke dekolonisatie. Tegelijkertijd vroegen zij om economische bijstand voor
hun vooruitgang. In deze ambivalentie ging het Westen mee, angstig
1. naar Van Loon 1952.
2. zie onder andere Bot 1951,die Nehroe citeert.
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voor de instabiliteit van de arme landen en toch gretig particuliere
beleggingen in de ontwikkelingslanden stimulerend. Uit deze tegenstrijdige krachten groeiden nieuwe vormen van zakelijk ondernemen,
zoals de joint

venture

en van sociale ordening, zoals het Afrikaans

socialisme. Beide dateren van na 1952 en blijven daarom hier onbesproken.
De ontwikkelingslanden vroegen vooral om hulp ten behoeve van
hun industrialisatie. Met in de ene hand bewijzen om de rijke landen
duidelijk te maken dat deze niets behoefden te vrezen van industriële
concurrentie, en in de andere hand leencontracten en hulpaanvragen,
trokken zij naar de internationale en nationale, naar de publieke en
particuliere kapitaalbronnen van het Westen. Hierbij zorgden indrukwekkende cijfers over hun behoefte aan kapitaal voor industriële en
vooral pre-industriële investeringen voor grote onrust. Over deze
kapitaalbehoefte handelt de volgende paragraaf. Wat de mogelijke
concurrentie betrof, steunden de beste economen van het Westen de
regeringen van de ontwikkelingslanden in de opvatting, dat ontwikkeling tot differentiatie en specialisatie moest leiden. Industrialisatie van ontwikkelingsgebieden zou de handel niet beperken, zo
meenden zij, maar alleen de samenstelling ervan veranderen. De ontwikkelingslanden zouden in het Westen geen textiel en eenvoudige
Produkten meer kopen, maar wel kapitaalgoederen en andere resulten van hoge technische ontwikkeling. Men wilde deze internationale
arbeidsverdeling langs vrije en natuurlijke weg tot stand laten komen. Daarvoor was liberalisatie van het handelsverkeer nodig
Kort na de Tweede Wereldoorlog klonk al de roep om trade, not
aid. De gehele of gedeeltelijke opheffing van wisselkoersbeperkingen,
van importrestricties en vooral van tarieven was absoluut noodzakelijk om de ontwikkelingslanden

redelijke afzetmogelijkheden te geven

voor hun agrarische en eenvoudige industriële produkten. Dit was in
het begin van de vijftiger jaren voor de Europese landen aantrekkelijk,
omdat zij door een nieuwe taakverdeling samen met de (vroegere)
koloniën sterker zouden komen te staan tegenover de dollarwereld.
Het dollarevenwicht, dat tussen Europa en de Verenigde Staten niet
te vinden was, kon aldus in een driehoeksrelatie tot stand gebracht
1. onder andere Lewis

1952,pag.82.
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worden. De liberalisatie van het handelsverkeer zou bestaande evenwichten wel verbreken, maar nieuwe verbindingen zouden het verlies
ruimschoots goedmaken.Helaas zetten de Europese landen hun verlichte inzicht niet om in daden, althans niet binnen de Verenigde
Naties. Zowel tijdens de conferentie van Havana als in een UNOrapport van 1953 kregen multilaterale handelsovereenkomsten geen
kans
Behalve opening van de grenzen vroegen de ontwikkelingslanden
aan het Westen een redelijke pri]s voor hun grondstoffen en andere
Produkten. Zonder goede ruilvoet konden zij niet met de gewenste
machinerieën naar huis terugkeren. Voor de wereldgrondstoffenmarkt
vroegen zij dus juist het omgekeerde van wat zij voor de overige
handel wilden, namelijk regulatie van prijs, afzet, produktie en
voorraden door middel van internationale overeenkomsten. Zo wilden
zij de gelijkheid in handel veiligstellen, die zij bij vrijheid van
handel nooit konden bereiken. Bij de Verenigde Naties vonden zij
weinig steun. De UNO publiceerde in 1953 een rapport, waarin met
het oog op pri]sstabilisatie buffervoorraden werden geprefereerd
boven multilaterale contracten. Een winstpunt voor de ontwikkelingslanden was alleen dat het UNO-rapport zich tegen produktierestncties uitsprak

2)

Na 1952 werden overeenkomsten van uiteenlopend karakter afgesloten, zoals mutilaterale produktieregelmgen op lange termijn,
exportkwantificeringen en de vorming van buffervoorraden, maar in
de behandelde periode kwam alleen een regeling voor tarwe tot stand
(1949). Deze was voor de ontwikkelingslanden slechts van secundair
belang en was overigens geen succes. Verder bestond nog de Internationale Suiker Raad uit 1937, waarin zesentwintig exporterende en
achttien importerende landen samenwerkten, die veertig procent van
de markt beheersten
Op de derde plaats, naast politieke en economische onafhankelijkheid, vroegen de ontwikkelingslanden van het Westen een aandeel in
de kennis en ervaring die daar waren verzameld.

Het beroep op des-

kundig advies, opleiding en training kwam chronologisch het eerste
1. zie hiervoor UN-publ.1954.II.B. 1.
2. UN-publ.1954.II.B.l
3. A/1844 en Tinbergen
1962.

65
aan bod,zoals wij nog zullen zien, maar de ontwikkelingslanden

Ы

ven niet lang in deze fase steken. Spoedig gingen zij over tot ver
zoeken om omvangrijke kapitaalhulp. Om verschillende redenen bleven
de rijke landen de mogelijke rol van kennis en ervaring stellen bo
ven die van kapitaalhulp. De uiteenlopende waardering van Noord en
Zuid voor de verhouding tussen

kennis en kapitaal vormt een van

de voornaamste thema's van onze studie. Daarom gaan wij er in dit
inleidende hoofdstuk niet verder op in.

Kapitaal
Voor schattingen van de kapitaalbehoefte zouden wij, volgens
W. Brand, "het terrein van de realiteit moeten verlaten en komen op
het gebied der verbeelding"

. Dit lijkt een uitspraak die omstreeks

1950 een zekere waarde kan hebben gehad, maar in deze vorm niet van
absolute geldigheid is. Het berekenen van de kapitaalbehoefte van
Zuid-Oost-Azië was in 1955 zelfs onderwerp van een dissertatie waar2)
in weinig luchtkastelen voorkomen . De verschillen in de schattingen
zijn niet zozeer het gevolg van fantasie als wel van uiteenlopende
wijzen van benadering. Het subjectieve element bestaat in moeilijk
becijferbare factoren als het gewicht dat de econoom toekent aan het
geringe absorptievermogen, aan de hoogte van de kapitaalscoëfficient
en aan de elasticiteit van het aanbod van complementaire produktiefaetoren

. Omtrent de invloed van deze factoren waren in het eerste

decennium na de Tweede Wereldoorlog geen cijfers beschikbaar. De
gegevens omtrent de kapitaalbehoefte hadden in deze periode dan ook
niet zoveel realiteitswaarde als de latere cijfers, welke de subjectiviteit minder ruimte lieten. Sterk oplopende ramingen gingen merkwaardig genoeg met de voortschrijdende objectivering samen. Niet gehinderd door al te veel kennis van zaken, was men in het begin blijkbaar geneigd te denken, dat het met die kapitaalbehoefte allemaal
nog wel meeviel.
De meest eenvoudige methode om de kapitaalbehoefte te berekenen
was in de periode vóór 1960 het combineren van gewenste groei en
1. Brand 1954,pag.195.
2. Abbas 1955.
3. Toch noemt Abbas 1955 in stelling 9 bij zijn dissertatie de kapitaalscoëfficient een betrouwbare basis voor berekeningen.
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veronderstelde kapitaalscoëfficient. Over deze coëfficiënt vinden
wij verschillende opvattingen bij de UNO en in Nederland. J.Tinbergen meende in 1955 dat in landen met ontoereikende infrastructuur de kapitaalscoëfficient ongeveer op 4 te stellen was. Dit
betekende dat bij een bevolkingsgroei van 2 % een investering van
8 % nodig zou zijn om het nationale inkomen per hoofd van de
bevolking onveranderd te handhaven

. Andere Nederlanders gaven

cijfers in dezelfde orde, maar toch alle lager dan Tinbergens
coefficient. E.Tervooren kwam tot 3,5 , E.de Vries tot 3,8 en
2)
W.Brand zelfs maar tot 3
. Hier stond het UNO-rapport Measures
for

the

economic

development

of underdeveloped

countries

tegenover .

De vijf samenstellers hiervan berekenden dat een bedrag van
$ 19.134 miljoen nodig zou zijn om bij een bevolkingsgroei van 1,25%
het nationale inkomen van alle ontwikkelingslanden met 2% per jaar
te laten toenemen. Dit kwam neer op een veronderstelde kapitaalscoëfficient van 5,9. De verklaring voor dit hoge cijfer was te vinden
in het bedrag, dat de vijf deskundigen nodig achtten voor iedere
persoon die in nietagrarische arbeid zou worden tewerkgesteld, namelijk $ 2500 gemiddeld. Dit cijfer, waarvoor nergens in het rapport
een verantwoording was te vinden en dat nogal willekeurig leek,
4)
beïnvloedde de hele berekening
Uitgaande van verschillende kapitaalscoefficienten kwamen de
economen tot uiteenlopende ramingen van de kapitaalbehoeften van de
ontwikkelingslanden en van de mate waarin de Westerse landen in
deze behoeften dienden te voorzien. C.Clark meende in 1944 n o g ,
dat in de hele wereld jaarlijks $ 14,3 miljard geïnvesteerd moest
worden

. E.Staley vond, eveneens in 1944, dat het Westen aan de

ontwikkelingslanden jaarlijks $ 3,1 miljard moest verschaffen van
de daar benodigde $ 5,1 miljard

. In 1949 dacht E.de Vries dat

1. Tinbergen
1955,pag.456.
2. Тег оогел 1954,pag. 471, De Vries in In-eidmgen.
. .1955,pag.27;
Brand 1958,pag.313-319.
3. E/1986, opgesteld door A.Baltra Cortez (Chili)»D.R.Gadgil(India),
G.Hakim (Libanon), W.A.Lewis (Verenigd Koninkrijk) en Th.W.Schultz
(Verenigde S t a t e n ) .
4. toch neemt Baukenng
1952 dit cijfer zonder commentaar over.
5. Clark
1944,aangehaald
in Brand 1958,pag. 313 e w .
6. Staley
1944,aangehaald m idem.
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de Verenigde Staten jaarlijks $ 5 miljard zouden moeten investeren
Th. Mulders berekende

in 1950 zelfs dat de USA jaarlijks $ 10 mil-

jard over hadden op hun betalingsbalans en dit omwille van het mone2)
taire evenwicht in de wereld in het buitenland moesten beleggen
Beide laatste schrijvers zagen de ontwikkelingslanden als de voornaamste beleggingsgebieden, maar het Europese herstel en de
herbewapening behielden voorlopig de voorrang in de Amerikaanse
aandacht. E. Tervooren kwam in 1954 op basis van een kapitaalscoëfficient van 3,5 tot een schatting van de investeringsbehoefte op
$ 11,64 miljard; hij meende dat de ontwikkelingslanden hiervan $ 5,25
miljard zelf konden leveren, zodat van het Westen jaarlijks nog
6,4 miljard nodig was

. Zijn cijfers waren zeker realistischer dan

de wensen van Mulders, maar nog altijd utopisch naast de $ 2 miljard
die het Gray-rapport in 1950 noemde als het jaarlijks door het Westen
4)
in de ontwikkelingslanden te investeren bedrag
Ook de Verenigde Naties deden pogingen om de totale kapitaalbehoefte van de ontwikkelingslanden te schatten en om te bepalen in
hoeverre hierin door de ontwikkelingslanden zelf kon worden voorzien.
In 1949 nam de UNO van de FAO de becijfering over, dat van hun totale
investeringsbehoefte van $ 17 miljard per jaar de ontwikkelingslanden bij een besparing van 8,5% van het nationale inkomen ongeveer
$ 13 miljard zelf zouden kunnen opleveren; de resterende $ 4,1 miljard moesten zij uit het Westen betrekken

. De veronderstelde spaar-

quote was zo hoog dat verwerkelijking ervan bij voorbaat tot de onmogelijkheden behoorde; de meeste andere cijfers en conclusies van
het rapport kwamen hierdoor op losse schroeven te staan.
In 1951 kwam een ander deskundigenrapport van de UNO tot een on61
geveer even grote investeringsbehoefte, n l . $ 19.134 miljoen . Maar
nu werd van de ontwikkelingslanden slechts verwacht dat zij hiervan
$ 5.240 miljoen zelf zouden sparen en werd van de rijkere landen g e vraagd de aanvullende $ 13.894 miljoen te leveren. Er werd op gewezen dat de werkelijke kapitaalbehoefte nog een veelvoud van $ 19
1. De Vries (SSD) 1949.
2. Mulders 1950,
рад.262.
3. Tervooren 1954.
4. USA-Gray-report
1950.
5. E/1333.
6. E/1986.
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mxl]ard was. Ter vergelijking werd vermeld dat de Verenigde Staten,
waarvan de bevolking maar eentiende van die van de ontwikkelingslanden omvatte, jaarlijks $ 25 à 30 miljard in een al veel hoger
ontwikkelde economie investeerden. Voor de ontwikkelingslanden moest
volgens deze deskundigen dus eigenlijk gedacht worden m

de orde

van $ 300 miljard en meer per jaar.

Om in haar kapitaalbehoefte te voorzien, kan een regering verschillende bronnen aanspreken. Naast de binnenlandse voorziening is
er het buitenlandse kapitaal, beide zowel uit de particuliere als
de publieke sfeer, het buitenlandse kapitaal langs bilaterale en
multilaterale kanalen. Mengvormen als consortia waren tot het eind
van de vijftiger jaren onbekend. Om de discussie rond de ontwikkelingsfinanciering door de Verenigde Naties straks beter te kunnen
volgen, verdient het aanbeveling hier reeds in het kort aan te geven
in welke mate en om welke redenen volgens de betrokkenen de verschillende bronnen wel of niet voldeden aan de vraag.
De eigen financiering door de ontwikkelingslanden is hierboven
al aan de orde gesteld. De moeilijkheden die zij ondervonden in binnenlandse organisatie en buitenlandse relaties lieten hen weinig
ruimte voor besparingen van enigszins belangrijke omvang. De enige
manier om de barrière te doorbreken was kapitaalvorming uit arbeid,
land en kennis, welke grondslagen van het economisch leven alle drie
voor vetbetenng in aanmerking kwamen

. Om de binnenlandse kapitaal-

vorming op gang te brengen en aan te vullen waren buitenlandse investeringen nodig.
De particuliere belegger heeft de laatste eeuwen een voorname
rol gespeeld in de internationale financiële wereld. Oorspronkelijk
was het vooral het winstmotief, dat hem ertoe bracht zijn geld te
steken in buitenlandse projecten. Kort voor de Tweede Wereldoorlog
nog vindt men dit terug in het typisch Engelse understatement, dat
"if each country must rely on its own capital resources for its
further development, the savings of the world will not be put to
2)
their most advantageous use"
1. Abbas 1955, hoofdstuk VII.
2. Royal Institute of International Affairs - The problem of international investment.Oxford, 1937, pag. 15.
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In de dertiger jaren van deze eeuw werd investeren in het buitenland
om nog een reden interessant. Naast het winstmotief ging de veiligheid
van de kapitaalbelegging een belangrijke rol spelen. Nog later,bij
het tekort aan kapitaal voor niet onmiddellijk winstgevende, infrastructurele projecten in de ontwikkelingslanden, werd het directe
rendement als investeringsprikkel helemaal losgelaten. De particuliere belegger werd door de regeringen van de ontwikkelingslanden niet
meer rechtstreeks benaderd voor zulke projecten.
Enkele rijkere landen hadden uit hun geschiedenis een rotsvast
vertrouwen in de rol van het particuliere kapitaal overgehouden en
probeerden het na de Tweede Wereldoorlog in zijn vroegere macht te
herstellen. Zij achtten particulier kapitaal het meest natuurlijke
middel voor ontwikkelingsfinanciering, omdat zij nog geloofden in
de aantrekkelijkheid van grote winstkansen en omdat buitenlandse
investeringen van overheidswege vroeger nooit in enigszins belangrijke mate had plaatsgevonden. Verder meenden zij dat de moderne
welvaartsstaat al zoveel van de belastingbetaler vergde, dat de overheidsmiddelen niet ruim genoeg zouden zijn voor ontwikkelingsfinanciering van enige omvang. Inderdaad stelden het herstel van de oorlogsschade en de herbewapening zo zware eisen aan de schatkisten van de
rijkere landen, dat tot ver in de vijftiger jaren geen overheidsbijdragen van veel meer dan traditionele omvang voor ontwikkelingsfinanciering beschikbaar kwamen.
Het oude geloof in het particulier kapitaal leefde vooral in de
Verenigde Staten, maar in Amerika ook vond men voorname critici
ervan

.De financiers van Wall Street kenden maar al te goed de

verliezen tengevolge van reeds gerealiseerde of dreigende dekolonisaties. Het gebrek aan efficiency en de zwakke koopkracht van de
ontwikkelingslanden waren andere tegenkrachten. Verder werden de
particuliere beleggers afgeschrikt door de hoge produktiekosten
in de ontwikkelingslanden. Waar onvoldoende energiebronnen, wegen,
woningen en dergelijke voorhanden waren, moesten de Westerse bedrijven hierin zelf voorzien. Er bestond onzekerheid over winstrepatriëring en angst voor nationalisatie zonder evenredige compensatie. Winsten werden dubbel belast, zowel in het land waar zij
1. The United

Nations

1957,

pag. 1032.
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werden gemaakt als in het land waar zij werden uitgekeerd. En tenslotte vonden de Westerse financiers het veelzeggend dat veel particulier kapitaal uit de ontwikkelingslanden zelf naar het veiliger
en rendabeler Amerika vluchtte.
De Verenigde Naties besteedden evenveel aandacht aan de moeilijkheden, die het particulier kapitaal op zijn weg vond, als de Amerikaanse regering. Talrijke studies werden reeds vóór 1953 hieraan
gewijd, zoals die over Tnfcernational capital movements
inter-war

period,

investment,
trade

het Survey of policies

het overzicht van The effects

and investment,

1946-1952.

affecting

during

private

of taxation

en van de International flow

on

the
foreign

foreign

of private

capital

Bovendien waren in de economische jaaroverzichten van

wereld en regio's en in veel technische rapporten over economische
ontwikkeling hoofdstukken aan de particuliere buitenlandse financiering gewijd.
Het rapport International capital
period

schetste de al

movements

during

the

inter-war

aangestipte verschuiving in de motivering

van kapitaalinvesteringen van winst naar veiligheid

. Het verslag

bood weinig statistisch materiaal om zijn stellingen te illustreren,
maar cijfers omtrent het vrije kapitaalverkeer waren altijd moeilijk
te achterhalen geweest. Uit de conclusie, dat herstel van de particuliere internationale credietverlening nog ver weg was, kon men
lezen dat de samenstellers dit herstel wel wenselijk achtten.
Nog geen jaar later kwam het UNO-Secretariaat met een algemene
inventarisatie van de politieke maatregelen, zowel in kapitaalexporterende als in kapitaalimporterende landen, die van invloed
2)
waren op de credietstroom . Het waren aan de exportzijde vooral
investerings-stimulerende maatregelen en bij de importeurs controles en restricties door middel van belastingheffing, koersbeheersing en nationalisatie.
Eveneens in 1950 werden alle belastingmaatregelen, die samenhingen
met de internationale particuliere investeringen, opgesomd in het
rapport The effects
De
1.
2.
3.

of taxation

on foreign

trade

and

investment

samenstellers pleitten voor een matige belasting alleen in het,
UN-publ.l949.II.D.2.
E/1614/Rev.l.
UN-publ.1950.XVI.1.
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meestal onderontwikkelde, kapitaalimporterende land.
Een algemeen overzicht van de internationale particuliere
kapitaalstroom in de jaren 1946 - 1952 besloot, voor onze periode
althans, de reeks

. Het bleek, dat de tussen de wereldoorlogen

gebruikelijke portefeuille-investeringen vrijwel geheel vervangen
waren door directe investeringen. Een andere verschuiving kon men
vinden in de richting van de belangstelling die van nutsbedrijven
was gegaan naar in hoofdzaak oliewinnende en -verwerkende industrieën. Het meeste kapitaal ging naar Latijns Amerika en naar van
Europa afhankelijke gebieden, relatief weinig naar de zelfstandige
landen van Azië.
Terwijl de UNO het probleem bestudeerde, gaf de Wereldbank daadwerkelijke steun aan de particuliere kapitaalstroom. Door aandelen
te emitteren op particuliere markten en de aldus verkregen middelen
in de ontwikkelingslanden te investeren, was de Bank een veilig kanaal voor zakelijke particuliere beleggingen. Voor gevarieerder vormen van garantie, die ook meer specifiek op de ontwikkelingslanden
gericht waren, brak pas tegen het einde van de vijftiger jaren een
betere tijd aan, namelijk door de oprichting van de International
Finance Corporation en van de International Development Association.
De particuliere beleggers namen intussen ook zelf stappen om hun
belangen te beveiligen. De Internationale Kamer van Koophandel, in
juni 1949 te Quebec in congres bijeen, stelde een international Code
of fair

treatment

for

foreign

investments

op,een ontwerpverdrag van

zestien artikelen, dat wegens zijn gebrek aan sancties al bij voor2)
baat voor de archiefkast bestemd was . Wel bevatte het een goed
pleidooi voor de inwisselbaarheid van valuta en voor het afwijzen
van alle discriminatie. Het faalde echter door een te Amerikaans
getinte opzet, welke onder andere bleek uit het algehele zwijgen
over gemengde investeringen door overheid en particulieren samen.

In de periode van 1946 tot het einde van 1951 beliepen de Amerikaanse particuliere beleggingen in het buitenland (in miljoenen
dollars) 3) :
1. E/2531.
2. de tekst in E/1333 appendix VI.
3. E/2531.
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netto
kapitaal
export
1.Canada
2.Latijns Amerika

herinvestotaal
+ tering v. =: 1946 winsten
1951

samen met
eerdere
beleggingen

7Θ3

1.039

1.822

4.078

1.629

864

2.493

5.174

3.West-Europa

297

503

800

1.890

4.afhankelijke
gebieden

170

131

301

438

22

29

51

49

781

287

1.068

1.498

3.682

2.853

6.535

13.127

5.rest van Europa
6.rest van de wereld

Een groot deel hiervan ( $ 1.957 van de $ 6.535 miljoen) was bestemd
voor olieverwerkende industrieën. Alleen de posten onder 2 en 6 hadden betrekking op particuliere investeringen in zelfstandige ontwikkelingslanden. Rekent men de koloniale gebieden (4) mee, dan was het
totaal van Amerikaanse particuliere investeringen en herinvesteringen in ontwikkelingslanden $ 3.862 miljoen. Dit UNO-cijfer komt
globaal overeen met het totaal van de jaarcijfers die N. Buchanan en
H. Ellis geven

. De investeringen en herinvesteringen van Amerikaans

particulier kapitaal in ontwikkelingsgebieden (a) beliepen volgens
hen in vergelijking met de totale investeringen en herinvesteringen
uit Amerikaanse particuliere bron (b) in miljoenen dollars :
1946

1947

1948

1949

1950

1951

totaal

a.

266

845

832

818

504

629

3.894

b.

362 1.197

1.329

1.232

1.611

1.666

7.397

W. Brand komt voor de periode 1945-1953 tot de volgende cijfers van
particuliere beleggingen in ontwikkelingslanden : uit de Verenigde
Staten en Canada stroomde $ 11 miljard, waarvan $ 6 miljard naar
ontwikkelingslanden; uit West-Europa stroomde $ 4 miljard, waarvan
2)
$ 3 miljard naar ontwikkelingslanden . De Oosteuropese investeringen in ontwikkelingslanden waren voor de behandelde periode van te
1. аісЛалал en Ellis
1955,pag.346.
2. araod 1954,pag.199; in het licht van de twee voorafgaande bere
keningen zijn deze cijfers twijfelachtig.
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verwaarlozen omvang, zodat Brand concludeert, dat de ontwikkelingslanden uit particuliere bronnen ongeveer $ 9 miljard ontvingen in de
jaren 1945-1953.

De particuliere investeringen waren niet toereikend om te voldoen aan de kapitaalbehoefte van de ontwikkelingslanden. Deze zochten daarom aanvullende middelen in de gouvernementele sfeer. De kapitaalverschaffing van de overheid was echter al weinig belangelozer
dan de particuliere. De meeste Westeuropese landen hadden bovendien
koloniën waar de weinige publieke fondsen, die na oorlog en herstel
nog over waren, gretig aftrek vonden. De Verenigde Staten brachten
het overgrote deel van de openbare financiële middelen die het land
verlieten

naar Europa en naar van Europa afhankelijke gebieden.

Veel Amerikaanse fondsen werden ook voor militaire hulp besteed.
Kapitaalverschaffing voor economische ontwikkeling op bilaterale
basis kwam in de periode tot 1953 nergens in zuivere vorm voor.
Ofwel waren het niet twee souvereine naties, die bij de transactie
waren betrokken, ofwel hadden de motieven te weinig met economische
ontwikkeling te maken om de bijdrage nog helemaal onder deze noemer
te kunnen brengen. In de hieronder gegeven cijfers over wat de ontwikkelingslanden rond 1950 via niet-multilaterale kanalen aan overheidsgelden ontvingen, is geen splitsing in economische en andere
hulp aangebracht. Een dergelijke splitsing zou wel interessant zijn,
maar een afzonderlijke studie vereisen.
Het meeste kapitaal kwam uiteraard van de Verenigde Staten. Na
de hulp voor herstel van de oorlogsschade, waarvan ook landen als
de Filippijnen, Korea en China profiteerden, en de Marshall-hulp,
waarvan ook de Europese koloniën een deel kregen, volgde een grote
kapitaalstroom, die soms wel in zijn gevolgen als hulpverlening was
aan te merken, maar die duidelijk meer van politieke argumenten
uitging dan van motieven die met ontwikkelingsbevordering te maken
hadden. Alleen al uit de spreiding blijkt dit. Griekenland kreeg
van 1946 tot 1957 $ 1,3 miljard, Taiwan $ 1,2 miljard, Korea eveneens $ 1,2 miljard, de Filippijnen $ Θ20 miljoen, Joegoslavië
$ 719 miljoen, Israël $ 359 miljoen, India $ 328 miljoen, Turkije
$ 312 miljoen, Indo-China $ 303 miljoen, Indonesië $ 241 miljoen,
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Perzië $ 196 miljoen, Pakistan $ 133 miljoen en Spanje $ 91 miljoen
Groot Brittannië zette in 1945 een traditie voort met de derde
Colonial

Development

and

telfare

Act.

De eerste soortgelijke wet had

in 1929 £ 1 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de agrarische
en industriële ontwikkeling van de koloniën, de tweede in 1940 £ 5
miljoen per jaar voor hetzelfde doel en. E 0,5 miljoen voor research,
wat kort daarop met E 19,6 miljoen was aangevuld. In 1945 werd £ 120
miljoen uitgetrokken voor een periode van tien jaren, welk bedrag
in 1950 met E 20 miljoen werd verhoogd. In 1948 werd bij de
Resources

Development

Act

een Overseas Food Corporation

Overseas

opgericht

met een kapitaal van E 55 miljoen en een commercieel bedoelde
Colonial

Development

Corporation

met om te beginnen E 110 miljoen

In Frankrijk werd in 1947 het Fonds d'Investissement
ment Economique

et Social

(FIDE)

du

2)
.

Develop-

ingesteld, dat van 1947 tot 1952

ter waarde van $ 442 miljoen bijdroeg aan de Franse ontwikkelingsgebieden. Even weinig intergouvernementeel als deze Engelse en Franse
projecten, was het Belgische tienjarenplan voor de Congo, dat $ 500
miljoen beschikbaar stelde tussen 1950 en I960, en het Nederlandse
Welvaartsfonds voor Suriname, dat in 1950 en 1951 tweemaal ƒ θ mil
joen mocht spenderen. Volgens cijfers van de Verenigde Naties beliep
de totale steun van de Nederlandse regering aan Indonesië, Suriname
en de Nederlandse Antillen in de jaren 1946-1951 een waarde van
ƒ 1464 miljoen
Hoe ver de genoemde bedragen ook verwijderd zijn van de ontwikkelingsfinanciering door en voor zelfstandige naties, zij mochten
hier niet ongenoemd blijven. Immers, de bedragen aan afhankelijke
gebieden of uit andere dan economische motieven gegeven, werden
meestal in mindering gebracht op de kapitalen die de meer ontwikkelde landen beschikbaar hadden voor multilaterale ontwikkelingsfinanciering.

1. Brand 1958, pag.302-306;alle cijfers tot 1957.
2. British
financial
aid 1963,pag. 2-5.
3. E/2531.
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Toen de langverwachte vrede Europa bereikte in mei en Azië in
augustus 1945, waren de verwoestingen niet te overzien. Aan herstel
op eigen kracht viel niet te denken. Grote buitenlandse leningen
zouden nodig zijn om de materiële schade te verhelpen. Vanaf het
begin geloofde men echter ook, dat een gerelndustrialiseerd Europa
niet werkelijk tot de vroegere en meer dan de vroegere welvaart zou
kunnen komen, als ook de buiten-Europese gebieden niet naast herstel
een algemene economische ontwikkeling beleefden die hen zou uitheffen boven de geringe produktiviteit en lage levensstandaard van
voor de wereldoorlog. Europa was te nauw met zijn koloniale bezit
verbonden dan dat het alleen zou kunnen herleven.
De Verenigde Staten van Amerika hadden met hun oorlogsindustrie
aangetoond tot welke produktie-inspanning zij in staat waren. Produktievermindering was na 1945 niet mogelijk, omdat de binnenlandse
economie zich inmiddels aan het hoge niveau had aangepast. Als alternatief bleef over het afstaan van het betalingsbalansoverschot voor
het scheppen van gezonde economische partners. Zo kon men meteen
voorkomen dat de militaire strijd door een economische zou worden
gevolgd.
De Amerikanen hadden tijdens de wereldoorlog niet alleen het
politieke isolationisme verlaten, maar ook de eerste stappen gezet
op de weg naar economisch internationalisme. De wijziging in de
Amerikaanse houding ten opzichte van de internationale samenwerking
op nietpolitiek gebied kwam voor het eerst tot uiting in de steun
aan de United Nations Relief and Rehabilitation Administration
(UNRRA). Op 9 november 1943 tekenden de verenigde bondgenoten een
overeenkomst waardoor deze organisatie - waarvan de doelstelling
blijkt uit de naam - onmiddellijk kon beginnen.
Terwijl de bewoners van de nietgetroffen landen goederen in
natura bijeenbrachten ter waarde van bijna $ 212 miljoen, droegen
hun regeringen een bedrag van bijna $ 3661 miljoen bij. Onder de
donors waren opvallend veel landen die enkele jaren later als ontwikkelingslanden op hulp aanspraak zouden maken

. Zij reageerden

met hun giften op het UNRRA-verzoek "that each member government
whose home territory has not been occupied by the enemy shall
1. zie bijlage 3.1.
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make a contribution for participation in the work of the Administra
tion/ approximately equivalent to one percent of the national income
of the country for the year ending 30 June, 1943, as determined by
the member governments"

. (Vermoedelijk ligt hier de oorsprong van

het richtgetal van 'een procent van het nationaal inkomen', dat in
de latere discussies over ontwikkelingshulp zo'η belangrijke rol
speelde).
Het geld was bestemd om in de meest dringende nood te voorzien,
zoals blijkt uit de volgende verdeling :
voedsel

$

1 . 2 3 6 .. 0 1 8 . . 7 0 0

kleding en schoeisel

$

432..160. .800

medische zorg

$

117..599..500

agrarisch herstel

$

320..587..200

industrieel herstel

$

680..949..700

overgenomen militaire goederen

$

116. . 0 9 7 . . 0 0 0

$

2.905.412.900.

China was met $ 517 miljoen de voornaamste hulpontvanger. Ook de
centraal-Europese staten ontvingen aanzienlijke bijstand.
Naast materiële werd personele bijstand van alle mogelijke
soorten geleverd. De administratieve en operationele kosten van
het UNRRA-werk beliepen dan ook niet minder dan $ 236 miljoen. Op
30 juni 1946 - omstreeks het hoogtepunt van de UNRRA-acties - waren
24.249 personen in dienst van de organisatie, als veldwerkers of in
de hoofdkantoren, regionale en landelijke vertegenwoordigingen.
Vierenveertig naties namen aan het werk van de UNRRA deel, maar
de Verenigde Staten betaalden en leverden het grootste aandeel :
$ 2668 miljoen ofwel 72 % van het totaal. Dit is het geluk van de
UNRRA geweest, want zonder Amerika zou een hulpactie van dergelijke
omvang niet mogelijk zijn geweest. Het is ook het ongeluk van de
UNRRA geworden. De lijst van zestien hulpontvangende landen omvatte
er zeven die korte tijd later onder de gezamenlijke noemer van
Oost-Europa

samenkwamen. De Sovjet-Unie, van iedere economische sa-

menwerking afkejrig, zag in de 'Amerikaanse' bijstand al spoedig pro1. NDodbridge 1950,deel III,pag.57;alle cijfers in de volgende
alinea's zijn aan deze bron ontleend.
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pagandistische en politieke bijbedoelingen. Er kleefden aan de hulp
inderdaad elementen van propaganda, al was het alleen al omdat zo'n
brede stroom van hulp niet onopgemerkt bleef en vooral op de bevolking van de hulpontvangende landen indruk moest maken. De bedoeling
van de Amerikanen was in het begin niet openlijk anticommunistisch.
Zodra echter de Oosteuropese landen de 38 % van de UNRRA-middelen
die zij ontvingen, met propaganda gingen begeleiden, koppelden de
Amerikanen reclame aan de 25 % die zij in eigen beheer uitdeelden
in Oostenrijk, Griekenland en Italië, en aan de 14 % voor China.
Toen de UNRRA het politiek geladen vraagstuk van de repatriëring
van gevangenen en vluchtelingen ter hand nam, liep de tegenstelling
zo scherp, dat het Amerikaanse Congres medio 1946 besloot de hulp
aan het einde van het jaar stop te zetten. Met veel moeite kreeg de
regering verlenging voor ten hoogste een jaar, zodat de laatste
vracht naar het Verre Oosten op 31 maart 1947 kon vertrekken. De
oprichting van de International Emergency Food Council op 25 mei
1947 en de rede van Marshall te Harvard op 5 juni 1947 openden
korte tijd later het vooruitzicht, dat nieuwe wegen konden worden
gevonden om aan de nog altijd bestaande hulpbehoefte tegemoet te
komen.

Enkele maanden na de oprichting van de UNRRA volgde een tweede
poging tot depolitisering van de internationale economische samenwerking. Omdat de Sovjet-Unie de accoorden van Bretton Woods ondertekende, zag het er even naar uit dat deze poging succes zou hebben
Rusland en zijn bondgenoten ratificeerden de stukken echter niet
en onthielden iedere steun aan IMF en Wereldbank.
Met de oprichting van de Verenigde Naties werd een derde poging
tot multilaterale samenwerking ondernomen. Nu was het niet meer het
economische maar het politieke overleg dat de Verenigde Staten
centraal stelden. De UNO bleef na 1945 gedurende enkele jaren een
van de voornaamste kanalen voor de Amerikaanse politieke activiteit
in de wereld. Wel kwamen ook hier de tegenstellingen die tijdens de
oorlogsalliantie verborgen waren gebleven, aan het licht, maar in
de UNO volgde geen onmiddellijke breuk.
Het gebrek aan overeenstemming tussen de twee grootste mogend-
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heden kon in de wereldorganisatie betrekkelijk weinig kwaad. Het
Handvest, hoewel niet volmaakt, bood het meest haalbare alternatief
voor de verdwijnende oorlogsalliantie. President Truman constateer
de in 1945 tevreden, dat "the Charter has set up machinery of inter
national co-operation to help correct economic and social causes
for conflict"^.
De UNO besteedde de eerste jaren vooral aan de uitbouw van het
apparaat. Zij stelde de beginselen voor ontwikkelingshulp vast en
legde de theoretische grondslag voor latere activiteiten. De daad
werkelijke bijstand voor economische en sociale vooruitgang bleef
tot 1949 beperkt, maar deze bijdragen waren belangrijk als 'vinger
oefeningen'. Zo'η oefening was bijvoorbeeld de overname van een
aantal UNRRA-taken.

De drie ontwikkelingen - in de organisatie, in de beginselen
voor actie en in de feitelijke activiteiten - zijn zozeer aan elkaar
verbonden dat geen ervan afzonderlijk over enkele jaren kan worden
bezien. Zij moeten tegelijk worden behandeld. Dit dwingt tot het
aanbrengen van caesuren in de chronologie. Een scheiding naar
kalenderjaren is hierbij te verdedigen. De Algemene Vergadering der
Verenigde Naties is het voornaamste lichaam van de organisatie.
Hier komen de afgevaardigden van de hele wereld bijeen om in laatste
instantie te beslissen over het beleid. Alle commissies leggen
rechtstreeks of via de Economische en Sociale Raad hun rapporten
aan de Algemene Vergadering voor. Zo is iedere zitting van de Ver
gadering het punt waar alle lijnen samenkomen en het uitgangspunt
voor ieder nieuw UNO-jaar. Omdat de Algemene Vergadering meestal in
december sluit, kunnen aan het einde van de kalenderjaren ook de
rustpunten worden gelegd in de bespreking van het doen en laten van
de wereldorganisatie.

1. Department of State Bulletin,! juli 1945,vol.XIII pag.5.
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De Verenigde Naties, 1946

De eerste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties werd op 19 januari 1946 te Londen geopend. De Nederlandse
delegatie naar de eerste Algemene Vergadering stond onder leiding
van premier W.Schermerhorn en de Minister van Buitenlandse Zaken
J.H. van Royen. Voor de Tweede Commissie gingen o.a. mee prof. dr.
J.Tinbergen, hoogleraar te Rotterdam, en dr. C L . Patijn, als Raadadviseur verbonden aan het Directoraat-Generaal van de Buitenlandse
Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken
Sinds de plechtige ondertekening van het Handvest had het Uitvoerend Comité van de Voorbereidende Commissie twee langdurige vergaderingen belegd om de huishoudelijke zaken zoveel mogelijk te
regelen en aanvullende organisatorische voorstellen te doen. Van
16 augustus tot 27 oktober en van 24 november tot 23 december 1945
hadden afgevaardigden van veertig landen, waaronder Nederland,
onder andere de taken van Economische en Sociale Raad besproken.
Hun conclusie was geweest, dat "the main function of the Economic
and Social Council is undoubtedly that of co-ordination on a policy
level"2'.
Op 12 en 14 januari koos de Algemene Vergadering de Leden van
de Economische en Sociale Raad. Nederland, dat al zitting had in de
Veiligheidsraad, steunde de kandidatuur van België.
1. hun verslag in Handelingen,1945-1946, Tweede Kamer, Bijlage no.
177-3:Nota betreffende de Eerste Algemene Vergadering der Verenigde Naties (Minister van Royen, 23 Maart 1946).
2. Journal of the Preparatory Commission (of the first General
Assembly), 24 november - 24 december 1945. Genève, 1945, Vol.
IV pag.θ.

82
Beide landen beloofden elkaar nauw te zullen samenwerken, ook als
Nederland later in de Ecosoc zou komen. Op aanbeveling van de Voorbereidende Commissie werd aan de Economische en Sociale Raad opgedragen een Commissie voor Economie en Werkgelegenheid in te stellen

. Deze zou zich moeten bezighouden met algemene economische

kwesties en adviezen moeten uitbrengen over de bevordering van
volledige werkgelegenheid, het voorkomen van economische instabiliteit, de urgente vraagstukken van economisch herstel en de ontwikkeling van kapitaalarme gebieden. Hiervoor zouden diverse subcommissies nodig zijn, o.a. een voor economische ontwikkeling. De
Nederlandse afvaardiging liet weten dat zij bijzonder belang hechtte
aan deze commissie, omdat werkloosheid en internationaal ruilverkeer nauw samenhangen. Een speciaal memorandum hierover werd toegezegd
Aan economische aangelegenheden van wereldbelang kon de Vergadering verder geen aandacht geven. De opbouw van de politieke samenwerking stond centraal en veel zorg vereiste ook het herstel
van de oorlogsschade. Door de instelling van bovengenoemde commissie
en subcommissies te vragen toonde de Vergadering dat zij wel oog,
maar nog geen tijd had voor de wereldproblemen van langer duur.
De Poolse afvaardiging en de Engelse dienden ontwerpresoluties
in die, hoewel ze beide op herstel van oorlogsschade betrekking hadden, precedenten konden scheppen voor het latere ontwikkelingswerk
van de Verenigde Naties. Het Poolse ontwerp was belangrijk om de
considerans, want de hier aangevoerde argumenten konden de ontwikkelingslanden niet veel later, mutatis mutandis, ook bezigen: de
naties met oorlogsschade vertegenwoordigden de halve wereldbevolking; door het ontwrichten van de normale wereldhandel is de hele
wereldeconomie aangetast; door de verwoestingen zijn levensstandaard,
gezondheid, produktiecapaciteit en algemene economische activiteit
verminderd; voor herstel zijn nieuwe kapitaalgoederen nodig en deze
kunnen de getroffenen niet op eigen kracht verwerven, maar alleen
door volledige samenwerking van alle Verenigde Naties
Door het Engelse voorstel te aanvaarden namen de Verenigde Naties
1. A/16.
2. uitgebracht als E/35.
3. A/22.
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een voorstel over van hun zusterinstelling, de UNRRA, en vroegen
zij alle Leden om één procent van hun nationaal inkomen bij te dragen voor de herstelactiviteiten

. Het was op dat moment, dat de

UNO de eerste stap zette op de weg naar daadwerkelijke hulpverlening. Ook voor de ontwikkelingslanden zouden later bijdragen gevraagd worden in een afzonderlijk fonds. Bovendien is er zeker een
relatie tussen de een procent van het nationaal inkomen, die als
streefcijfer in de latere discussies rond de ontwikkelingshulp opduikt, en deze UNRRA- en UNO-verzoeken om een vaste bijdrage.
De Economische en Sociale Raad hield zijn eerste bijeenkomst
nog voordat de Eerste Algemene Vergadering op 15 februari werd
verdaagd. De Ecosoc kwam van 23 januari tot 18 februari 1946 te
Westminster bijeen. De Raad stelde zes commissies en vijf comité 's in, zoals een Speciaal Comité voor Vluchtelingen, een Commissie voor de Rechten van de Mens, een Statistische Commissie,
een Bevolkings-Commissie en een Kern-Commissie voor Economie en
Werkgelegenheid. De laatste zou, volgens de resolutie van 16 februari, bestaan uit negen deskundigen, door hun nationale rege2)
ringen te benoemen, maar zonder officieel mandaat

. Zij moes-

ten advies uitbrengen over verdere samenstelling, taak en geledingen van de Commissie. Ook benoemde de Raad een voorbereidende
commissie voor de door de Verenigde Staten voorgestelde Conferentie der Verenigde Naties over Handel en Werkgelegenheid. Deze
conferentie was voor eind 1946 voorzien, maar zou pas eind 1947
beginnen.
De Kern-Commissie voor Economie en Werkgelegenheid vergaderde
van 29 april tot 17 mei in New York

. In het rapport van de bijeen-

komst merkten de deskundigen op, dat economische stabiliteit zowel
van herstel als van economische ontwikkeling afhankelijk was. Belangrijker dan volledige werkgelegenheid achtten zij de algemene
economische activiteit. Vanuit zo'η ruime opvatting van haar taak
deed de Kern-Commissie aanbevelingen op organisatorisch gebied.
Zij bepleitte dat het UNRRA-werk zou worden voortgezet door een
1. A/23 en Alg.Verg.resolutie 6 I "United Nations Relief and Reconstruction Agency". In: A/64.
2. E/20.
3. E/40.
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subcommissie voor herstel. Ook verzocht zij om gegevens, nodig om
haar opdracht behoorlijk te vervullen, zoals een overzicht van de
economische toestand in de wereld, analytische studies van de economische fluctuaties en statistische gegevens. De organisatorische
voorschriften moesten volgens de Kern-Commissie bepalen, dat minstens drie zittingen per jaar zouden worden gehouden en dat de
Commissie zou bestaan uit tien regeringsafgevaardigden en vijf
specialisten.

Voor de tweede zitting van de Economische en Sociale Raad in
juni 1946 had het Secretariaat op basis van het rapport van de
Kern-Commissie een ontwerpresolutie opgesteld, waarin de voorstellen waren verwerkt

. In de taakomschrijving werd naast rapportage

en studie voor de Ecosoc speciaal vermeld het geven van advies
over de voorkoming van economische fluctuaties, over het herstel
van verwoeste gebieden en over "problems of economie development
in less developed countries and of economic expansion in general".
De Raad kon het met deze taakstelling in grote lijnen wel eens
zijn. Een kleine stap vooruit was de uitbreiding van de aanvankelijk louter adviserende functie aangaande ontwikkelingsproblemen
tot een daadwerkelijk

verantwoordelijke positie, zoals werd uit-

gedrukt met de formule :"promotion of economie development and progress with special regard tot the problems of less developed
.2)
areas"

. Het maakt verschil, of men alleen de problemen bestu-

deert of ook aktiviteit mag ontplooien voor de oplossing ervan.
Verder werd de commissie op het hart gedrukt de nauwe relatie in
aanmerking te nemen die er is tussen "the short-term problems and
the long-term objectives of a expanding and integrated world economy". Dit was bedoeld om herstel en ontwikkeling nog eens nadrukkelijk aan elkaar te koppelen.
De Ecosoc negeerde de aanbeveling over de samenstelling van de
Commissie. De Raad wilde alle leden als regeringsvertegenwoordigers
zien en daarnaast een beperkt aantal corresponderende leden op basis
van persoonlijke deskundigheid toestaan. De keuze van de Commissie1. E/63.
2. E/82.
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leden werd naar de derde zitting van de Ecosoc verschoven.
In zijn resolutie van 21 juni 1946, waarin dit allemaal werd
samengevat, vroeg de Raad tenslotte ook om de instelling van een
Subcommissie voor Economische Ontwikkeling. De opdracht van deze
Subcommissie was belangrijk genoeg om hier volledig te worden aangehaald; zij luidde: "to

advise the Commission on long-term develop-

ment of production and consumption throughout the world, and-in particular on (1) levels of consumption in the less developed regions
of the world; (2) the effects of industrial and technological changes
on world economic conditions, and the adjustments required"
De aandacht voor de ontwikkelingsgebieden was blijkbaar nog vooral economisch geïnspireerd. De Subcommissie behoefde slechts

te

letten op de uitwerking van voorkomende veranderingen op de economische toestand. Voor de welvaart werd nog alleen naar het consumptieniveau gekeken.De armoede werd nog niet zo zeer als een sociaal probleem beschouwd, want de eveneens op 21 juni ingestelde Sociale Commissie kreeg geen eigen taak in verband met de verhoging van de
levensstandaard

2)

. Dat men economische vooruitgang voldoende achtte

om een einde te maken aan de achterstand, hield verband met het feit
dat de aandacht voornamelijk op het herstel van de oorlogsschade was
geconcentreerd. De instelling van een Tijdelijke Subcommissie voor
het economisch herstel van verwoeste gebieden werd belangrijker geacht

. De omvang van de Subcommissie - twintig Leden, o.a. Neder-

land - en de duur van de eerste zitting - van 29 juni 1946 tot 13
januari 1947 - waren evenredig aan het belang, de resultaten minder.
Wel produceerden werkgroepen voor Europa en voor Azië en het Verre
Oosten van deze Subcommissie

interessante rapporten. Met name de

laatste groep werkte het verband tussen herstel en ontwikkeling op
4)
concrete en konsekwente wijze uit
De derde zitting van de Economische en Sociale Raad werd in september 1946 gehouden.Nu werd de taakomschrijving van de Subcommissie
1. Ecosoc resolutie 5 II "Economie and Employment Commission".
21 juni 1946. In: Journal of the Economie and Social Council resolutions adopted.juli 1946.
2. Ecosoc resolutie 10 II "Social Commission".21 juni 1946.In:idem.
3. Ecosoc resolutie 6 II "Temporary subcommission on the economic
reconstruction of devastated areas1". 21 juni 1946.In:idem.
4. E/307 + Rev.l.
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voor Economische Ontwikkeling aan een nader onderzoek onderworpen.
De Sovjet-Unie wilde, dat de Subcommissie zou aansturen op het verlenen van daadwerkelijke hulp voor economische ontwikkeling en vooruitgang; studie alleen van de problemen was beslist niet voldoende
Ook Frankrijk en Engeland waren niet tevreden met de aan de Subcom2)
missie opgedragen taken . De Verenigde Staten verklaarde veel belang te hechten aan de Subcommissie; de Amerikaanse afgevaardigde
gaf een opsomming van zeven belangrijke Ecosoc-functies die aan de
Subcommissie moesten worden gedelegeerd:
1. de industriële ontwikkelingsmogelijkheden opsporen en dienaangaande adviseren;
2. een beleid van internationale samenwerking uitzetten met betrekking tot alle soorten van onderzoek, produktiviteit en industrialisatie;
3. desgevraagd technische hulp geven en missies voor het opstellen
van overzichten van potentiële hulpbronnen,markten en industrieën
organiseren;
4. statische gegevens verzamelen en de invloed van de industriële
ontwikkeling op de wereldeconomie bestuderen;
5. het onderling overleg en de internationale coördinatie en aanpassing van de ontwikkelingsprogramma's van de UNO-Leden regelen;
6- desgevraagd de Wereldbank adviseren over projecten om zo een
ontwikkelingsbeleid uit te werken;
7. bestuderen hoe het particuliere zakenleven bij de ontwikkelingsbevordering kan worden betrokken
Studie, actie en financiering, de drie hoofdsectoren van ontwikkelingshulp, waren hier samengevoegd. Het was een verwarde maar opvallend volledige opsomming.
Alle commentaren werden verwerkt en in een ontwerpresolutie
4)
aan de Economische en Sociale Raad voorgelegd . Deze kon zich verenigen met de nieuwe taakomschrijving voor de Subcommissie voor Economische Ontwikkeling . De Subcommissie moest naast advies ook
1. E/123, E/144, E/150 en E/201.
2. E/96.
3. E/180.
4. E/200.
5. Ecosoc resolutie 1 III "Subcommissions of the Economie and Employment commission".! October 1946.1η : Б/245.
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studie stellen en naast de problemen ook de principes van economische
ontwikkeling bestuderen. Over de samenstelling van de Subcommissie
werd door de Raad in een voetnoot bij de resolutie gezegd, dat pas
de vierde Ecosoc-zitting definitief hierover zou beslissen. Voorlopig hield men het op zeven deskundigigen, die door de Commissie voor
Economie en Werkgelegenheid in overleg met de Secretaris-Generaal
zouden worden gekozen en door hun nationale regeringen zouden worden bevestigd. Over

het denkbeeld om deskundigen die geen lid wa-

ren over speciale onderwerpen te raadplegen, nam de Raad geen besluit.
De Economische en Sociale Raad besteedde tijdens zijn derde
zitting verder weer veel tijd en aandacht aan de herstelactiviteiten. De Engelse afgevaardigde diende een ontwerpresolutie in, waarin
werd gewezen op de aflopende taak van de UNRRA

. De UNRRA had aan

de UNO gevraagd om te zorgen voor een orgaan dat zijn taken kon overnemen, als op 1 januari 1947 een einde zou komen aan zijn diensten.
De Economische en Sociale Raad vroeg de Secretaris-Generaal om dit
verzoek te bestuderen en stelde voor dat de UNO zpu gaan voorzien
in de behoefte aan geschoold technisch personeel in landen die h±er2)
aan gebrek hadden . Het was weer een uitspraak inzake herstel, die
ook op ontwikkeling kon worden toegepast.
Niet alleen de economische maar ook de sociale werkzaamheid van
de Verenigde Naties werd beïnvloed door de UNRRA. In augustus 1946
had de UNRRA-Raad aan directeur-generaal La Guardia opdracht gegeven
om te bezien, hoe de sociale adviesdiensten zouden kunnen worden
gecontinueerd door overdracht aan de UNO. De Economische en Sociale Raad verzocht nu de Secretaris-Generaal hierover met de UNRRA
in contact te treden en aanbevelingen aan de Algemene Vergadering
voor te leggen 3) . Bij de sociale adviesdiensten moesten ook worden
gerekend de scholing van personeel, revalidatie in de meest uitgebreide zin van het woord, herstel van sociale instellingen, coördinatie Vein de activiteiten van vrijwillige organisaties en kinderzorq. Een UNRRA-voorstel over het laatste punt nam de Raad over
1. E/173.
2. Ecosoc resolutie 5 III "Economie reconstruction of devastated
areas".3 October 194б.Іп:Е/245.
3. Ecosoc resolutie 11 III "Welfare activities performed by UNRRA".
1 October 1946.In:E/245.
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door een aanbeveling te doen tot het instellen van een Kindernoodfonds van de Verenigde Naties (United Nations International Children
Emergency Fund - UNICEF)

De Algemene Vergadering der Verenigde Naties kwam op 23 oktober
1946 bijeen om haar eerste zitting te vervolgen. De Nederlandse afvaardiging stond ditmaal onder leiding van C.W. baron van Boetzelaer
van Oosterhout, Minister van Buitenlandse Zaken, en E. van Kleffens,
2)
Minister zonder Portefeuille . Aan de Vergadering werd een agenda
voorgelegd

waarop o.a. voorkwamen de overname van de Volkenbond-

erfenis, de verdere organisatorische opbouw, de Ecosoc-rapportages,
de UNRRA-verslagen en - onder nummer 61 - "provision of expert advise
by the United Nations to Member Governments".
Het rapport van de Economische en Sociale Raad werd door de
Vergadering met waardering ontvangen

. Ook de Secretaris-Generaal

vermeldde in zijn jaarverslag, dat "the founders of the United Nations have placed high hopes in the Economie and Social Council, and
4)
events are justifying these hopes . Na een ingewikkelde stemprocedure werden zeven nieuwe Leden voor de Raad gekozen, waaronder Nederland.
De UNRRA, "the world's first operating international organization"

, liep inmiddels op zijn einde en had op de UNO een beroep
6Ì

gedaan om bepaalde werkzaamheden over te nemen . De Algemene Vergadering sprak zich eerst uit over de algemene behoefte aan hulp na
opheffing van de UNRRA, maar dacht verder vooral aan de voortzetting
7)
van bepaalde functies . Voor vluchtelingenzorg werd de Internationale Vluchtelingen-Organisatie (International Refugees OrganisationIRO) opgericht, die tot 30 juni 1950 zou functioneren en dan 970.000
mensen zou hebben geholpen. De Vergadering stelde het Kindernoodfonds
in voor een ander gebied van UNRRA-zorg. Nog andere UNRRA-taken, de
1. Ecosoc resolutie 10 III "United Nations International Children
Emergency Fund" 30 september 1946. In: E/245.
2. zie hun
Verslag...1947.
3. A/246 en A/125.
4. A/65/Add.l.
5. A/223.
6. A/121.
7. A/94,A/237 en Alg.Verg.resolutie 48 I "Relief needs after the termination of UNRRA".11 december 1946.In:A/64:Add.1.Zie ook E/300.
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sociale adviesdiensten, ofwel Advisory Social Welfare Services, werden door een resolutie van de Economische en Sociale Raad en een
rapport van de Secretaris-Generaal speciaal onder de aandacht van
de Algemene Vergadering gebracht

. Teeëntwintig leden uit de Soci-

ale Commissie bezagen wat de UNO zou kunnen of moeten doen. Unaniem
waren zij voor een zo spoedig mogelijke overdracht van de sociale
2)
adviesdiensten aan de Verenigde Naties . Op de Russische vraag
voor hoe lang de UNO deze taak ter hand zou nemen, besliste de Commissie dat het werk voorlopig een jaar zou worden gedaan en dat
daarna de Sociale Commissie van de Ecosoc moest bezien of verlenging
voor 1948 nodig was.
De resolutie die de Algemene Vergadering op voorstel van de Derde
Commissie aanvaardde

, was niet gebaseerd op artikel 55-b van het

Handvest waarin sprake is van "oplossingen van internationale economische, sociale, hygiënische en aanverwante vraagstukken", maar op
artikel 66, waarbij de Ecosoc in het algemeen alle werkzaamheden
zijn toegestaan die de Algemene Vergadering vraagt of goedkeurt.
Toch zou artikel 55 meer houvast geboden hebben voor de verder in
de resolutie genoemde taken, zoals de uitzending van deskundigen,
de verlening van fellowships, het werken met revalidatie-apparatuur
en de aankoop van vakliteratuur.
Als precedent was resolutie 58 van het grootste belang. De UNO
zou geen zuiver overlegorgaan blijven maar ook zelf verschillende
activiteiten ter hand gaan nemen. Dit had eerst alleen betrekking
op het welzijn van de oorlogsslachtoffers door middel van de IRO,
de UNICEF en de sociale adviesdiensten. Nog tijdens dezelfde zitting
van de Algemene Vergadering werd echter de uitbreiding van zuiver
herstelwerk tot meer algemene bijstand, met bijzondere aandacht
voor de hulp aan ontwikkelingslanden, ingeleid.
Reeds" tijdens het algemeen debat kwamen de.Filippijnen en enkele Zuidamerikaanse

landen met de wens, dat de UNO niet alleen hulp

zou verlenen voor herstel van de oorlogsschade, maar ook voor de ont1. A/132.
2.

A/255.

3 . Alg.Verg. r e s o l u t i e 58 I " T r a n s f e r t o t h e U n i t e d N a t i o n s of t h e
Advisory S o c i a l Welfare F u n c t i o n s of UNRRA". 14 december 1946.
In:A/64/Add.l.
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wikkeling van landen op sociaal-economisch laag niveau.Naast wederopbouw vroegen zij opbouw, zoals de Economische en Sociale Raad naast
een tijdelijke herstelcommissie een permanente ontwikkelingscommissie
had ingericht. De Libanese afgevaardigde A.Malik specificeerde deze
algemene wens. Hij stelde voor om door adviescolleges aan weinig ontwikkelde landen raad te laten geven op economisch, sociaal en cultureel gebied; zo kon men het risico van politieke beïnvloeding, verbonden aan voorlichting op bilaterale basis, vermijden
In de gemengde Tweede en Derde Commissie van de Algemene Vergadering kwam de vrees tot uiting, dat de Economische en Sociale Raad
2)
hierdoor te zwaar belast zou raken . Van het instellen van nieuwe
organen zag de Commissie daarom af. Met de idee van internationale
adviezen stemde zij evenwel in en zij redigeerde dienaangaande een
ontwerpresolutie. De Algemene Vergadering nam haar aan, na een kleine maar belangrijke wijziging te hebben aangebracht

. Uitgaande van

de overweging dat sommige lidstaten deskundig advies konden behoeven
voor hun ontwikkeling, erkende de Vergadering eenstemmig "the responsibility for assisting in such development". De formulering was niet
zo bindend als die van de ontwerptekst, die geluid had:"recognizing
the responsibility of the United Nations under the Charter". Het
was evenwel een grote beslissing,dat de Vergadering het bestaan erkende van een internationale plicht tot ontwikkelingshulp, al weigerde zij nog de UNO als zodanig officieel tot ontwikkelingshulp te
verplichten. Om deze reden was resolutie 52 "really one of great
4)
potential

significance", zoals de Chinese gedelegeerde

De Vergadering

opmerkte

gaf door dezelfde resolutie aan de Ecosoc de op-

dracht om een studie te maken van mogelijkheden

tot

hulpverlening

aan Leden die dit zouden wensen.
Van de resoluties

die de eerste Algemene Vergadering

er maar één speciaal voor de ontwikkelingslanden
ook zeggen dat er zelfs
zeer opmerkelijk

één

over ontwikkelingslanden

dat de ontwikkelingslanden

aannam, was

bedoeld. Men kan
was. Het was

aandacht wisten te

trekken

1. Verslag...Eerste Algemene
Vergadering
1947 / рад.б ;Я yde
1960,рад.95
2. A/245.
3. Alg.Verg.resolutie 52 I "Provision of expert advise of the United
Nations to Member States".14 december 1946. In: A/64:Add.1.
4. Official Records of the General Assembly 1946,vol.I рад.1387.
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voor hun problemen terwijl grote delen van de wereld in de eerste
naoorlogse jaren nog in chaotische toestanden verkeerden. De UNO
noemde in de loop van 1946 het ontwikkelingsprobleem, althans de
economische zijde ervan, en zette voor het einde van 1946 een
eerste stapje op de weg van de ontwikkelingshulp. Daarnaast konden
de resoluties waarbij UNRRA-taken werden overgenomen, gelden als
precedenten die hulpverlening in het algemeen tot een aanvaard
idee maakten. Zij brachten met zich mee dat de Organisatie

der

Verenigde Naties niet langer een vrijblijvend discussieforum was,
maar dat verantwoordelijkheden voor menselijk welzijn daadwerkelijk
werden erkend. De zorg voor het herstel was na studie en overleg
als concrete taak aanvaard, de hulp aan ontwikkelingslanden was
een denkbeeld dat nog in de studiefase verkeerde maar toch niet
veel later op de praktijk van het herstelwerk zou aansluiten. In
Azië met name kan men zelfs achteraf de scheidslijn niet meer zien
tussen het aanvankelijke werk voor wederopbouw en wat erop gevolgd
is voor verdere ontwikkeling.
Wie meent dat de UNO-ontwikkelingshulp geheel uit UNRRA is voortgekomen, vergist zich. Wel werden pas bij het opheffen van de UNRRA
bppaalde werkzaamheden door de UNO overgenomen en ging de Organisatie de weg op van de hulpverlening, maar binnen de UNO waren er al
verschillende organen die zich bezighielden met de problematiek van
de ontwikkelingslanden en op studie en hulp aandrongen, voordat de
UNRRA-erfenis kwam. De gesprekken over hulpverlening en de verzoeken om hulpactiviteiten dateren in de Verenigde Naties van voor
eind 1946, al kwam het aanvaarden en uitvoeren van werkelijke opdrachten pas tot stand na en onder invloed van de overname van enkele
UNRRA-functies.
Hiermee is meteen gezegd, dat aan de UNRRA niet het vaderschap
maar toch wel het peetschap over de ontwikkelingshulp van de eerste
jaren mag worden toegeschreven. De beginselen en praktijken van de
UNRRA-hulpverlening konden meestal met een kleine wijziging op de
ontwikkelingslanden worden toegepast:
- UNRRA-functionarissen hadden al de noodzaak van scholingsprogramma's

geconstateerd en ook andere situaties beleefd waarin "long-

term-programma's moesten voorzien;
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- zij hadden ontdekt dat het een beginsel van goede hulp was de
ontvanger te leren zichzelf te helpen;
- een ander punt dat in de ontwikkelingshulp terugkeert, is het principe alleen bijstand te geven aan wie dit zelf heeft gevraagd;
- belangrijk was ook dat de UNRRA had ontdekt hoe de armoede niet
alleen een economisch probleem was; de overdracht van de sociale
adviesdiensten aan de UNO betekende een aanvulling op de zuiver
economische aanpak bij die organisatie;
- tenslotte heeft de UNRRA niet alleen de UNO gestimuleerd, maar
ook invloed uitgeoefend op afzonderlijke regeringen en volken;
deze zijn vertrouwd geraakt met de gedachte en de praktijk van
multilaterale bijstand.
In oktober 1945 schreef de Amerikaanse Minister J.F.Dulles,
dat de UNO vanwege de wereldopinie zich in het begin vooral moest
toeleggen op doelstellingen die de aandacht van het volk hadden,
zoals die welke in artikel 55 van het Handvest waren uiteengezet
Zonder naar dit artikel te verwijzen heeft de UNO in zijn eerste
jaar aan de inhoud daarvan ruime aandacht besteed. Hulp voor wederopbouw heeft oog gegeven voor de noodzaak, de voorwaarden
en de methoden van multilaterale actie voor opbouw. De UNO-ontwikkelingshulp heeft veel aan de UNRRA te danken.

De Verenigde Naties, 1947

Op 10 december 1946 had de Economische en Sociale Raad tijdens
een speciale zitting uit een voordracht vein negentien vijftien Leden
aangewezen voor de Commissie voor Economie en Werkgelegenheid, namelijk Australië, België, Brazilië, Wit-Rusland, Canada, China, Cuba,
Tsjechoslowakije, Frankrijk, India, Noorwegen, Polen, het Verenigd
Koninkrijk, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten.Nederland had wel
kandidaat gestaan maar was niet gekozen. Wel kwamen Nederlandse vertegenwoordigers in het Comité voor Transport en Communicatie, in de
Statistische Commi ssie, de Sociale Commissie en de Bevolkings-Com. . 2)
missie
1. Dulles 1945.
2. E/210, E/252, E/266, E/427, + Rev., E/725.
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De Commissie voor Economie en Werkgelegenheid hield haar eerste
zitting van 20 januari tot 5 februari 1947. Behalve van de gekozen
Leden waren er afgevaardigden bij aanwezig van Gespecialiseerde Or
ganisaties en van nietgouvernementele organisaties, pavid Owen, pas
benoemd als assistent-Secretaris-Generaal voor Economische

Zaken,

opende de bijeenkomst. Op de agenda kwam de economische vooruitgang
van minderontwikkelde landen herhaaldelijk voor. Er waren agenda
punten over de samenstelling van de Subcommissie voor Economische
Ontwikkeling, de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van
economische ontwikkeling in verhouding met andere organen van de
UNO, overzichten van de economische ontwikkeling van minderontwik
kelde landen, technisch advies aan leden en een voorstel voor een
internationale investeringscode. Voor verschillende punten had het
Secretariaat rapporten of studies overgelegd
In het verslag van de zitting zijn alle discussies en aanbe
velingen inzake economische ontwikkeling samengevoegd in het eerste
2)
deel . Dit kan erop duiden, dat de Commissieleden het onderwerp
een zekere prioriteit hebben gegeven. De nauwe onderlinge samenhang
van de onderwerpen welke in de Commissie ter sprake zijn gekomen,
maakt het overigens bijna onmogelijk scherpe scheidslijnen te trek
ken en van meer dan "een zekere voorkeur" te spreken
De belangrijkste paragraaf van het rapport is ongetwijfeld die
over de overwegingen, welke aan de ontwikkelingshulp ten grondslag
liggen. De Commissie stelde dat de ШО-zorg een logisch uitvloeisel
was vein de doelstellingen van de Organisatie, zoals deze waren uit
eengezet in de preambule en in artikel 55 van het Handvest. Hoewel
volgens de Commissie de primaire verantwoordelijkheid zeker bij de
regeringen en volken van de minderontwikkelde landen zelf lag, wa
ren ook de UNO-Leden krachtens artikel 56 gehouden om

- binnen het

gebied van hun competentie - initiatieven te ontplooien. Geïntegreerde evenwichtige programma's op lange termijn boden volgens de
Commissie de beste ontwikkelingskansen.
In de instructies voor de Subcommissie voor Economische Ontwikkeling
4)
werden deze beginselen uitgewerkt . De Subcommissie kreeg tot taak
1. E/CN.1/4, E/CN.1/9, E/CN.l/Ц, E/CN.1/14.
2. E/255 + Add.1.
3. E/CN.1/20.
4. E/CN.1/23 + Rev.1.
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alle studies en activiteiten van de Gespecialiseerde Organisaties
en van het Secretariaat te melden aan alle Leden, het oog te houden
op de coördinatie, een code voor buitenlandse investeringen op te
stellen, de samenwerking met het particuliere bedrijfsleven te bezien en aanbevelingen aan de Commissie te doen, onder andere omtrent
de technische hulp en de uitzending van groepen deskundigen. Op deze
wijze probeerde de Commissie feitelijk een coördinerende verantwoordelijkheid te leggen op de schouders van een handvol deskundigen,
die geen officieel mandaat van hun regeringen hadden, noch enige invloed op het UNO-apparaat.
De opdracht van de Commissie aan het Secretariaat was evenmin
proportioneel.De Secretaris-Generaal moest, zover de beschikbare middelen toelieten, technisch advies geven aan de Leden die erom vroegen
voor de planning en uitvoering van ontwikkelingspropramma's. Het was
de eerste keer dat een orgaan van de Verenigde Naties opdracht kreeg
te helpen bij de voorbereiding en de uitvoering van ontwikkelingsprogramma's. Dat het Secretariaat hier nog lang niet aan toe was,
kan men lezen in het commentaar van de Secretaris-Generaal, die zelfs
de studieopdrachten al teveel noemde : "The Department of Economie
Affairs is at present barely able to begin the collection of data
covering certain parts of the world, and practically no work is now
being done with respect to countries in eastern and southern Europe,
in de Middle East, in Africa and in North-America"

. Voor wie weet,

dat het Secretariaat rond deze tijd bijna 1500 man personeel telde,
doet het wel vreemd aan, dat de Secretaris-Generaal voor de studieopdrachten slechts negen personen aan zijn personeelsformatie wilde
toevoegen. In het UNO-hoofdkwartier had men kennelijk nog niet zoveel oog voor de belangen van de ontwikkelingslanden als in de Raad
en in de Commissie.

Het rapport van de Commissie voor Economie en Werkgelegenheid
werd in de kort erop volgende vierde zitting van de Economische en
2)
Sociale Raad uitgebreid besproken . Aan de achttien Leden van de
Raad werd een agenda van 37 punten voorgelegd, waarvan bijna de helft
1. E/255/Add.1.
2. zie
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van bijzonder belang was voor de ontwikkelingslanden. Behalve het
rapport van de Commissie voor Economie en Werkgelegenheid waren er
de rapporten van de Secretaris-Generaal over de overgenomen UNRRAtaken en de resolutie van de Algemene Vergadering over deskundig
advies aan Leden-regeringen

. De rapporten en voorstellen met be-

trekking tot herstel en ontwikkeling in Europa en in Azië en het
Verre Oosten komen nog ter sprake, als we het ontstaan en het werk
van de regionale commissies bespreken.
Zoals de assistent-Secretaris-Generaal D.Owen in zijn openingstoespraak zei, was "the Council entering the operative stage of its
2)
work" . De sfeer van de debatten beantwoordde hieraan, de wens om
niet bij praten te blijven en ook iets te gaan doen, domineerde de
gedachtenwisseling en dit kwam ook in de resulterende verklaringen
tot uiting. De resoluties die de Raad op 28 en 29 maart 1947 aanvaardde, waren de neerslag van zakelijke discussies.
Het rapport van de Commissie voor Economie en Werkgelegenheid
was aanleiding tot een uitgebreide discussie over de plaats van de
ontwikkelingsbevordering in het geheel van economische wereldzorgen.
De ontwikkelingslanden waren niet tevreden met de mate, waarin de
Commissie aandacht aan hen had besteed. Het werd er niet beter op,
toen Engeland een ontwerpresolutie indiende, waarin de Commissie
werd uitgenodigd bijzondere aandacht aan de werkgelegenheid te
3)
geven . india kwam met een ander voorstel, dat op basis van artikel 55 internationale actie vroeg voor werkgelegenheid èn ontwikkeling, omdat deze laatste voor de wereld als geheel van even
4)
vitaal belang was als de eerste . De Nederlandse afgevaardigde,
eerste in de rij van sprekers, verklaarde vooral veel nadruk te
willen leggen op het belang van een internationale investeringscode. Deze moest niet alleen uit monetair, maar ook uit algemeen
economisch en moreel oogpunt worden bezien, zei Minister Van
Kleffens. Hij liet een zware term vallen,die verder nergens in
de stukken verschijnt: het morele aspect van de zaken
1.
2.
3.
4.
5.

E/255, E/269, E/275, E/328.
E/301.
E/302.
E/326.
E/329.
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De sprekers na hem waren vooral ontevreden over het uitblijven
van de ontwikkelingscommissie. Zij meenden dat de benoeming van de
leden ervan zo snel mogelijk moest plaatsvinden, nu eenmaal tot tevredenheid van allen behalve de Sovjet-Unie was uitgemaakt, dat het
individuele deskundigen zouden zijn. Chili stipuleerde hierbij, dat
geen internationaal bekende economen nodig waren, maar deskundigen
die goed van de ontwikkelingsproblemen op de hoogte waren, dus vooral uit de ontwikkelingslanden zelf

.

Ook voor haar behandeling van de ontwikkelingsproblemen kreeg
de Commissie veel kritiek, met name van India, Peru en Libanon.
"There seems to be a conspiracy of silence on the problem of de2)
. Enige steun

velopment", meende de Libanese afgevaardigde zelfs

vonden de ontwikkelingslanden bij Frankrijk, Wit-Rusland en de Verenigde Staten, die alle tenminste zeiden, dat de economische ontwikkeling meer aandacht moest krijgen in de internationale discussies.
Gelukkig ging de ontevredenheid vergezeld van voorstellen hoe
het dem wel moest. De vertegenwoordiger van de Verenigde Staten gaf
een mogelijke afbakening van de werkgebieden. De ontwikkelingslanden zouden verantwoordelijk zijn voor het initiatief, de Gespecialiseerde Organisaties zouden hun mogelijkheden volledig benutten en
de Economische en Sociale Raad zou coördinerend optreden en dubbel
werk voorkomen. Cuba, Noorwegen en Nieuw-Zeeland wensten nadrukkelijk concreet werk uit de Commissie en Subcommissie te zien komen
en niet alleen nog meer rapporten. Dit betekende volgens Canada, dat
het grote en complexe probleem van de opvoering van de levensstandaard
niet aan de Commissieleden mocht worden toevertrouwd zonder gedetailleerde richtlijnen; pas dan zouden zij voorstellen kunnen indienen
die niet te algemeen waren, maar bruikbaar voor internationale actie
door Raad en Secretariaat
De financiering van de economische ontwikkeling kon niet in de
beschouwingen worden betrokken, omdat de Ecosoc geen eigen middelen
ervoor had en de Wereldbank nog niet in werking was getreden. De
ontwikkelingslanden hadden wel oog voor de rem op hun wensen en hiel1.E/359, E/361.
2.E/346.
3.E/345.
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den het bij de internationale investeringscode. Deze moest volgens
Peru meer aandacht geven aan de aanvragers dan aan de beleggers; de
ontwikkelingscommissie moest ruimere bevoegdheden krijgen om de verspreiding van kapitaalgoederen niet door trusts en particuliere organisaties maar onder internationale controle te doen plaatvinden.
Een geavanceerd standpunt, in 1947.
De debatten leidden tenslotte tot een resolutie onder de titel

fèrkgelegenheid

en Economische

Ontwikkeling

. De Raad betuigde in-

stemming met de instructies voor de Subcommissie en vroeg de Commissie (a) om studie en rapportage aangaande de wenselijke acties voor
verhoging van de levensstandaard, vooral in de ontwikkelingslanden;
(b) om regelmatige rapporten aan de Raad over de economische toestand in de wereld; en (c) om een rapport over internationale acties voor volledige werkgelegenheid en economische stabiliteit. De
Secretaris-Generaal werd verzocht alle door de Commissie gevraagde
diensten, vooral studies en rapportages, te verrichten.
Men kan niet anders zeggen, dan dat dit resultaat een pas op de
plaats was voor de ontwikkelingslanden en hun belangen. Van al hun
kritiek op de plaats vein de economische ontwikkeling in het Commissierapport was in de resolutie weinig terug te vinden. Ondanks het
feit dat de oorlogsschade niet meer werd genoemd als taak van de
Commissie en dat in de plaats hiervan aandacht voor de opvoering
van de levensstandaard, vooral in de ontwikkelingslanden, was gekomen, was de resolutie als geheel nog sterk vanuit een Europese
visie gesteld. Een correctie hierop kwam van de zijde van de Sovjet2)
Unie, die een afzonderlijke resolutie aangenomen wist te krijgen
Hierin waarschuwde de Raad de Commissie voor Economie en Werkgelegenheid ervoor bij haar technische en andere hulp geen exploitatie
te zoeken of politieke en andere voordelen voor de helpende landen
alleen. De ontwikkelingslanden zelf waren voldoende realistisch om
de Sovjet-eis te verwerpen, dat hulp helemaal geen politieke of economische voordelen voor de helpers mocht hebben. Zowel hulpgevende
als ontvangende landen waren de nuchtere mening toegedaan, dat voor1. Ecosoc resolutie 26 IV "Employment and economie development".
21 maart 1947. In: E/437.
2. E/384 en Ecosoc resolutie 27 IV "Conditions relating to technical
and other assistance". 2Θ maart 1947. In: E/437.
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delen voor beide partijen nodig zouden zijn om de hulp tot stand
te laten komen.
Naar aanleiding van resolutie 52 van de Algemene Vergadering
over deskundig advies had de Secretaris-Generaal aan de Raad een
nota voorgelegd,waarin onder andere werd vermeld dat het Secretariaat verschillende deskundigen had, die door regeringsafgevaardigden
konden worden geraadpleegd. Van deze mogelijkheid maakten verschillende delegaties een informeel gebruik. Mochten zij met formele verzoeken om hulp komen, dan was de Secretaris-Generaal bereid ook deze
te behandelen. De hiervoor nodige uitbreiding van de dienst zou echter aanzienlijke kosten met zich meebrengen. In de nota werd de
Economische en Sociale Raad om richtlijnen voor zulke acties gevraagd

. De Secretaris-Generaal wilde dus wel een adviesdienst op-

zetten, maar alleen indien hem principiële instructies werden gegeven omtrent aard, doel en soorten van hulp.
De zes ontwikkelingslanden in de Raad, Chili, Cuba, India, Libanon, Peru en Venezuela, dienden naar aanleiding van de nota een ontwerpresolutie in, waarin zij om een aparte sectie voor Expert
szstance tot Member

Governments

As-

binnen het Secretariaat vroegen

2)

De Secretaris-Generaal antwoordde hen, dat dit binnen de lopende
begroting gerealiseerd kon worden. Drie stafleden achtte hij voldoende

. Hij zei niet, hoe dit te rijmen was met de eerder genoemde

"aanzienlijke kosten". Hoewel India bezwaar maakte tegen de beperkte
4)
opzet van de sectie, werd het voorstel aangenomen

. De Secretaris-

Generaal kreeg opdracht een afdeling in te richten, die vraag en
aanbod van hulp zou inventariseren en in een efficiënt programma samenbrengen. De Secretaris-Generaal zelf moest intussen een studie
maken van de procedures en voorwaarden, met inbegrip van de financiële regelingen, die de Verenigde Naties en Gespecialiseerde Organisaties bij de technische hulpverlening zouden kunnen hanteren. Hij
mocht dus zelf zien, welke financiële en principiële richtlijnen hij
opgelegd zou krijgen.

ΤΓΤ/328.
2 . E/324.
3. E/324/Add.1/Rev.1.
4. E/396/Rev.l en Ecosoc resolutie 51 IV "Expert assistance to Mem
ber Governments". 28 maart 1947. In: E/437.
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Resolutie 51 van de Economische en Sociale Raad was weer een stap
in de richting van een actief optredende wereldorganisatie. Het Secretariaat kreeg zijn eerste werkafdeling. Na het tweede gedeelte
van de eerste Algemene Vergadering kon dit niet uitblijven. Alleen
het tijdstip waarop de afdeling er zou komen, was een open vraag gebleven. Wel ging de ontwikkelingshulp de lange weg van commissies,
subcommissies , studiegroepen, rapporten, adviezen en nieuwe bureau's,
maar wie dit accepteert als inherent aan de tegenwoordige organisatievormen, kan een termijn van drieëneenhalve maand tussen de wens
van de Algemene Vergadering en de honorering ervan door de Ecosoc
redelijk kort vinden.

De Algemene Vergadering had een deel van de zorg voor oorlogsslachtoffers overgenomen van de UNRRA. De Sociale Commissie van de
Economische en Sociale Raad had vervolgens de sociale adviesdiensten
onderzocht en geconstateerd, dat "the assumption by the United Nations
of the urgent and important services of UNRRA in the social welfare
field placed on the United Nations Secretariat for the first time
actual responsibility for providing the states with a programme of
services"

. De verantwoordelijkheid was door de resolutie van de

Algemene Vergadering niet beperkt tot de landen, die vroeger UNRRAhulp hadden gekregen. De Sociale Commissie had de nood van ieder land
als basisbeginsel voor hulp aanvaard en besloten contact op te nemen
"with the governments of the countries which have received UNRRAservices up to now, as well as other governments,especially those
in less developed areas which may wish to request services, and
2)
whose needs may fall into a different category" . De onderlijning
van de laatste passage in het oorspronkelijke•document gaf aan, welk
belang men aan deze uitbreiding hechtte. Dat de sociale adviesdiensten zich van hun functie als koploper in de UNO-hulpverlening bewust waren, bleek ook verder.Een tijdelijk comité van zeven ledon
stelde in februari 1947 enkele richtlijnen voor hulpverlening vast
"as a helpful precedent in the administration of international consultative services generally". De helpende instantie moest kwantita-

ТГ~Ё/260.
2. E/275.
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tief en kwalitatief voldoende technisch en administratief personeel
hebben; de hulpaanvrager moest gedocumenteerd aantonen wat hij nodig
had en waarom daarbij aanvullende UNO-hulp nodig was ; ook moest de
hulpaanvrager bereid zijn tot periodieke rapportage aan de UNO
De beginselen en richtlijnen voor de deskundigenhulp die de Secre2)
taris-Generaal op 12 maart 1947 vroeg , waren hier dus al gegeven.
Waarom heeft de Economische en Sociale Raad geen gebruik gemaakt
van dit goede voorbeeld?
In februari 1947 werd het eerste verzoek om bijstand ingediend
en goedgekeurd. Het was tevens de allereerste hulpaanvrage van een
ontwikkelingsland bij de Verenigde Naties. Columbia verzocht om
steun bij het organiseren van een twee à drie maanden durend seminar
voor deskundigen uit twintig Latijnsamerikaanse landen over sociale
problemen.
De Economische en Sociale Raad kon niet anders dan tevreden zijn
met de gunstige gang van zaken in de sociale sector. In een resolutie betuigde hij zijn instemming ermee en gaf hij aan de SecretarisGeneraal· een aantal nadere studie-opdrachten. Het optimisme ten aanzien van de toekomst van de sociale adviesdiensten bleek uit de vraag
om een studie over "how a long-term welfare training programme of
assistance to governments may be developed"

.In chronologisch op-

zicht ontstond in de economische en sociale afdeling gelijktijdig
belangstelling voor de ontwikkelingslanden, maar kwam men in de
sociale sector eerder tot actie.
De Commissie voor Economie en Werkgelegenheid vergaderde van 2
4)
tot 17 juni voor de tweede maal . Het commentaar van de Economische
en Sociale raad was ter harte genomen, want bovenaan op de agenda
stond het kiezen van de leden van de subcommissies. In de Subcommissie voor Economische Ontwikkeling werden deskundigen benoemd uit
Brazilië, China, India, Mexico, Tsjechoslowakije, de Sovjet-Unie en
de Verenigde Staten

. Zij moesten zo spoedig mogelijk bijeenkomen,

liefst tweemaal vóór medio 1948. Aanvullende instructies kregen zij
1. E/275.
2. E/328.
3. Ecosoc resolutie 43 IV "Social questions". 29 maart 1947.
In: E/437.
4. E/445 + Add.l.
5. E/CN.1/38.
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niet, daarover was al voldoende gedebatteerd.
De Secretaris-Generaal had intussen gewerkt aan de uitvoering
van de opdrachten, hem vier maanden eerder gegeven. Hij rapporteerde
er uitvoerig over, maar kon nog weinig concrete resultaten melden
Studies en documentatie waren in voorbereiding over de internationale
investeringscode, betalingsbalansproblemen, goederenschaarste en een
register van lopend economiech en statistisch onderzoek. Er waren nog
geen aanvragen voor technische hulp binnengekomen.
Bij het verzamelen van documentatie over de economische ontwikkeling was het Secretariaat op een ernstig tekort aan gegevens vastgelopen. Daarom was op 9 mei 1947 aan alle UNO-leden een vragenlijst
gezonden, waarin om de minimaal benodigde informatie werd verzocht.
De vragen hadden betrekking op de relatie tussen economische ontwikkelingsplannen en herstelprogramma's, de instantie die met de
ontwikkeling was belast, haar bevoegdheden, werkzaamheden en resultaten en een beschrijving van de voornaamste hindernissen voor economische ontwikkeling waarmee de Leden zich geconfronteerd zagen.
De Commissie voor Economie en Werkgelegenheid hield geen belangwekkende debatten. De aanwezigheid van slechts zeven commissieleden,
en van hen slechts drie gedurende de hele zitting, was hier zeker
mede debet aan. Over de aard van de voor een ontwikkelingsbeleid
benodigde internationale samenwerking moest de Subcommissie een
analyse leveren. De Commissie zei zelf concreet te willen blijven
en niet in academische vaagheid te willen vervallen. Daarop volgden
een paar forse uitspraken die hiermee nauwelijks in overeenstemming
waren. De uitgaven voor bewapening zijn een van de grootste hindernissen voor economische ontwikkeling, zei de Commissie; de ontwikkelingsprogramma's moeten de landen minder afhankelijk maken van de
buitenlandse markten; de verschillende wegen waarlangs de geïndustrialiseerde landen rijk geworden zijn, moeten aan een vergelijkend onderzoek worden onderworpen, enzovoorts. Even weinig realistisch en
bovendien strijdig met een eerdere uitspraak van de Raad was de opmerking, dat de ontwikkelingsmiddelen zonder voordeel voor de helpers
gegeven moesten worden. Gelukkig maakte een laatste opmerking weer
veel goed. De Commissie besloot namelijk dat de hulp met kleine pro1. E/CN.1/33.
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jecten maar wel onmiddellijk moest beginnen en dat de Algemene Ver
gadering aanvullende middelen hiervoor beschikbaar moest stellen.
De Secretaris-Generaal had niet zoveel aandacht voor de ontwik
kelingsproblemen als de Economische en Sociale Raad en de Commissie
voor Economie en Werkgelegenheid. Eerst had hij de Ecosoc teleurge
steld door slechts drie personen voor het extra-werk van de deskun
digen-adviezen beschikbaar te stellen. Medio 1947 schreef hij in
zijn jaarverslag dat "the most urgent economie problem of 1947 con
tinues to be relief and reconstruction of wardevastated areas"
Het was ongetwijfeld een juiste constatering maar de formulering
was nogal ongenuanceerd en kwetste de ontwikkelingslanden, die in
de Economische en Sociale Raad hadden gepleit voor een redelijke
verdeling van de aandacht tussen herstel en economische ontwikke
ling. Verder gaf Trygve Lie de ontwikkelingslanden de raad om, in
afwachting van verandering in de prioriteiten, te zorgen voor een
gunstig economisch klimaat, te beginnen met de inventarisatie van
hun bronnen, steun te geven aan particuliere ontwikkelingsorganen,
het fiscale systeem aan te passen en de sociale aspecten van de
2)
ontwikkelingsproblemen te bestuderen . Het had er veel van weg, dat
de Secretaris-Generaal in de tegenaanval ging en alle taken die hem
waren opgelegd, voorlopig op de schouders van de ontwikkelingslanden
terug probeerde te schuiven. Hij hield weinig rekening met het ge
vaar vein het ontstaan van een nieuwe vicieuze cirkel, waarbij de
ontwikkelingslanden geen hulp krijgen zolang zij niet zelf aan voor
bereiding en planning doen, maar waarbij zij op eigen krachten het
voor bijstand vereiste dossier nooit kunnen samenstellen.
Ongeveer gelijktijdig met het hier besproken jaarverslag ver
scheen het eerste rapport over de afdeling voor deskundig advies.
Men kon erin lezen, dat "expert assistance is a normal service,
which the United Nations and the Specialized Agencies perform for
their respective Member-States"

. In overleg met de Gespeciali

seerde Organisaties had het ШО-Secretariaat vastgelegd welke pro
cedure moest worden gevolgd om advies te krijgen en op welke gebieden
1. A/315.
2. A/315.
3. E/471/Add.2,3.
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de ontwikkelingslanden om advies konden verzoeken. De Leden konden
vragen stellen op het gebied van economie (ontwikkeling, herstel,
stabiliteit, werkgelegenheid, handel, valuta, betalingsbalans, internationale investeringen), sociale zaken (social welfare, levensstandaard e n z . ) , statistiek (o.a. bevolkings- en inkomensstatistiek
en de toepassing ervan), mensenrechten, narcotica, fiscale zaken,
transport en communicatie, juridische zaken, zelfbesturende gebieden
en openbaar bestuur. Uit deze reeks krijgt men de indruk dat de
Secretaris-Generaal gewoon al zijn afdelingen heeft opgesomd. Van
een speciale adviesdienst in al deze aangelegenheden was zeker geen
sprake. Dit bleek ook uit zijn voorstel over de te volgen procedure
De UNO zou van de ambtenaren, die om advies werd gevraagd, het salaris doorbetalen. Het hulpontvangende land zou de bijkomende kosten
en het salaris van een eventuele plaatsvervanger betalen. Op deze
wijze kostte het geven van adviezen de UNO niets. Om bij de hulpverlening niet beperkt te zijn tot de deskundigen van het Secretariaat, bemiddelden de drie personen van de sectie-deskundigenhulp
van de UNO ook tussen hulpaanvragers en deskundigen buiten de UNOstaf. Hiervoor werden de administratiekosten in rekening gebracht,
zodat ook dit de UNO niets kostte.

Tijdens zijn vijfde zitting in de zomer van 1947 oefende de
Economische en Sociale Raad van twee kanten kritiek op het rap2)
port van de Secretaris-Generaal over de adviesafdeling

. De Rus-

sische afgevaardigde vond de aanpak nog niet zakelijk genoeg; hem
was ter ore gekomen, dat de secretariaatskosten eenmaal niet verrekend waren. China, Venezuela en India daarentegen protesteerden
tegen de opzet, omdat deze niet beantwoordde aan het gevraagde.
Er werd nu wel bijstand verleend, zeiden z i j , maar er was nog geen
aparte organisatie voor deskundig advies tot stand gekomen; verzoeken om hulp zwierven nu lang rond op het Secretariaat, voordat
er inderdaad iemand naar het aanvragende ontwikkelingsland kwam.
Na deze opmerking nam de Raad het document verder voor kennisgeving
3)
aan
1. E/471/Add.l.
2. zie
Verslag...1947.
3. Ecosoc resolutie 96 V "Expert assistance to Member Governments".
12 augustus 1947. In: E/573.
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De Ecosoc sprak uiteraard ook over de Conanissie voor Economie
en Werkgelegenheid. Het tweede rapport van de Commissie kreeg een
even slecht onthaal als het eerste. Libanon, Canada en de Verenigde
Staten hadden er geen goed woord voor over,dat de Commissie ondanks
een Ecosoc-resolutie een eenzijdige uitspraak had gedaan over het
niet bevoordelen van de hulpverleners. Zij achtten het standpunt
van de Commissie irreëel. De Amerikaanse afgevaardigde omschreef de
inhoud van het Commissierapport als "pious exhortations rather than
specific hopeful suggestions"

. De Nederlandse afgevaardigde J.W.

Beyen achtte de hele discussie onvruchtbaar; hij vroeg er kreeg
instemming voor een korte algemene resolutie, waarin de Commissie
2)
op de Ecosoc-discussies werd gewezen
De van de UNRRA overgenomen sociale adviesdiensten waren, overeenkomstig de wens van de Sociale Commissie van de Raad, tot de hele
wereld uitgebreid. Er werd volgens Secretariaatsrapporten veel
3)
gebruik van gemaakt . De Raad sprak zijn tevredenheid hierover uit
4)
in een resolutie, die voortzetting van het werk in 1948 toestond
Voor een Noors voorstel, dat de sociale adviesdiensten op een permanente basis wilde stellen, was de tijd nog niet rijp.

Voor haar tweede zitting kwam de Algemene Vergadering van 16
september tot 29 november te Flushing Meadow bijeen. In de Nederlandse delegatie zaten onder andere Minister van Buitenlandse Zaken
C.baron van Boetzelaer van Oostenhout en oudminister J.van Royen

.

C.Patijn was de aangewezen man voor de Tweede Commissie, pater L.
Beaufort deskundige voor de Derde. De Vergadering moest zich door
een agenda met enkele zeer omstreden punten heen werken, zoals
het voorstel een Interim-Commi ssie te benoemen die tussen de zittingen van de Algemene Vergadering een sterke positie zou kunnen
innemen en de gevolgen van de veto-politiek van het Oostblok in de
Veiligheidsraad gedeeltelijk ongedaan zou kunnen maken. Verder wa1. International Organi zation,194Θ,no.1.
2. Ecosoc resolutie 61 V "Employment and economie development".
2Θ juli 1947.In:E/573.
3. E/458,E/462,E/520.
4. Ecosoc resolutie 78 V "Advisory Social Welfare Services of UNRRA
transferred to UNO". 6 augustus 1947.In:E/573.
5. zie hun
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ren er politieke kwesties met betrekking tot Spanje, Italië, Griekenland, Palestina en Zuid-Afrika. De sfeer was vijandig en gespannen,
sommigen vreesden zelfs dat de Sovjet-Unie zich uit de Verenigde Naties zou terugtrekken. Deze dreiging bleef gedurende de hele vergadering hangen maar het kwam toch niet zover.
De politieke kwesties namen veel aandacht in beslag, zodat er
weinig tijd over bleef voor bespreking van de tot stand gekomen deskundigenhulp. Als afzonderlijk punt kwam de adviesdienst van het
Secretariaat niet op de agenda voor. Ook het jaarverslag van de Economische en Sociale Raad, dat er in de laatste, veertigste, paragraaf niets nieuws over vertelde, was voor de gemengde Tweede en Derde Commissie geen aanleiding erbij stil te blijven staan. Zonder discussie werd van het betreffende deel kennis genomen
De Tweede Commissie van de Algemene Vergadering meende dat de
Economische en Sociale Raad volgens een prioriteitenschaal moest gaan
werken. Over de samenstelling van een rangorde lagen de standpunten
2)
echter ver uiteen

.De ontwikkelingslanden meenden dat hun proble-

matiek niet voldoende belangstelling kreeg. De Nederlandse afgevaardigde stelde hier tegenover, dat de hulp voor herstel terecht
meer directe aandacht kreeg. Vanwege hun grote aandeel in de vooroorlogse handelsverhoudingen speelden de westerse landen een belangrijke
rol bij het herstel van de wereldeconomie als geheel, meende
С

Patijn.
Op advies van de Tweede Commissie aanvaardde de Algemene Verga

dering resolutie 118. Hierin werd, met verwijzing naar artikel 55
van het Handvest en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid,
de Economische en Sociale Raad aangeraden jaarlijks een economisch
wereldoverzicht te laten samenstellen en te bespreken en de gewenste
maatregelen aan Ш О en Gespecialiseerde Organisaties voor te leggen
De Raad, die al in zijn vierde zitting zo'h rapportage had gevraagd
aan de Secretaris-Generaal, zag hiermee zijn centrale positie in het
4)
economisch werk van de UNO bevestigd . Reeds in januari 1948 ver1. A/382, A/449.
2. A/433.
3. Alg.Verg.resolutie 118 II "Reports on world economie conditions
and trends".31 October 1947, In: A/519.
4. zie pag.97 noot 1.
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scheen het eerste deel onder de titel Economie
tures

of the world

economie

situation,

in een reeks förld

Economie

Reports

1945-1947

Report - salient

fea-

. Het was het eerste

, die een zekere faam verwierven.

Resolutie 119 deed nog een beroep op alle Leden om de aanbevelingen van de Algemene Vergadering op economisch en sociaal terrein
2)
uit te voeren . De ontwikkelingssamenwerking kreeg geen afzonderlijke
aandacht. In een onprettige sfeer werden ter vergadering scherpe
verwijten gericht aan de Verenigde Staten wegens de uitbuiting van de
UNRRA-hulp (sic), de Truman-doctrine en het Marshall-plan. De Koude
Oorlog was losgebarsten, politiek was al wat de klok sloeg. Welvaartsverhoging, die niet rechtstreeks tot politiek prestige leek bij te
dragen, kwam nog niet verder dan een plaats op het tweede plan.

Het jaar 1947 bracht in de Verenigde Naties slechts weinig concrete vooruitgang op het gebied van de hulp aan ontwikkelingslanden.
De meest positieve bijdrage kwam van de sociale adviesdiensten, die
zich na het einde van de UNRRA ook op de ontwikkelingslanden gingen
richten. Binnen het Secretariaat werd wel een afdeling voor deskundig advies ingericht, maar door gebrek aan medewerking van de Secretaris-Generaal en zijn staf kwam deze afdeling nog niet tot veel activiteiten. De organisatorische voorbereiding werd voltooid met de
Subcommissie voor Economische Ontwikkeling, die vlak voor het einde
van 1947 in functie trad; maar de conclusies van de Subcommissie
kwamen pas na de Tweede Algemene Vergadering ter beschikking en kunnen niet tot de in 1947 bereikte resultaten gerekend worden. De andere takken van de organisatie telden nauwelijks mee. De Commissie
voor Economie en Werkgelegenheid presenteerde rapporten die beneden
de maat bleven en de Algemene Vergadering deed niet anders dan af
en toe instemmend knikken.
Het was de Economische en Sociale Raad die tijdens zijn voorjaarszitting de meeste aandacht toonde voor de ontwikkelingslanden,
ongetwijfeld mede doordat de ontwikkelingslanden daar relatief sterk
vertegenwoordigd waren. Ook dit was eigenlijk een uitloper van de
vlotte start van 1946.Daarna volgde gedurende de rest van 1947 in
1. UN-publ. 1948.U.C.I en supplement 1948.U.C.2.
2. Alg.Verg.resolutie 119 II "Implementation of recommendations on
economie and social matters". 31 October 1947. In: A/519.
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alle UNO-geledingen een adempauze. Het Marshall-plan en zijn orga
nisatorische uitbouw eiste alle aandacht van voor- en tegenstanders
op. De aanvankelijke beweging voor wereldwijde bevordering van de
economische ontwikkeling had niet voldoende kracht om zich eerst
naast de herstelproblemen en daarna naast de opkomende Koude Oorlog
op de voorgrond te dringen. Dezelfde reconstructie en polarisatie
zouden echter ten grondslag liggen aan de hernieuwde ijver waarmee
de UNO in 194Θ de resultaten van 1946 en begin 1947 ging uitwerken.

Het Marshall-plan
De Verenigde Staten hadden in de UNRRA een poging gedaan de in
ternationale hulpverlening te depolitiseren. De overeenkomsten van
Bretton Woods en het voorstel om aan de Sovjet-Unie een herstel
lening van $ 10 miljard te geven, hadden dezelfde bedoeling gehad.
Maar dit had zich allemaal tijdens de Tweede Wereldoorlog afgespeeld.
Na de oorlog waren er al snel politieke elementen in het econo
mische spel gekomen, zowel van Russische als van Amerikaanse zijde.
De UNRRA, die in technisch opzicht redelijk aan zijn doel beant
woordde, werd een teleurstelling voor de irreële verwachtingen van
de Amerikanen; zij trokken zich uit de organisatie terug. Amerika
aanvaardde, waarschijnlijk zelfs met enige gretigheid, de bipolariteit

van de wereld als een nieuwe realiteit. Dit versnelde het

einde van de niet-politieke hulpverlening en het einde - eenmaal
gekomen - accentueerde weer de toenemende scheiding van de blokken.
Hulpverlening en politiek werden openlijk met elkaar verbonden.
Vanaf begin 1947 hanteerden de Amerikanen het politiek-zakelijke
adagium "he who pays the piper, calls the tune".
De samensmelting van motieven tot hulpverlening werd vergemakkelijkt door de situatie in Zuid-Oost-Europa. De Truman-doctrine
was de eerste uitdrukking van het nieuwe Amerikaanse strategisch
bewustzijn. De leer groeide weldra uit van een negatieve, politiekmilitair bepaalde verdedigingsbeweging van plaatselijk belang, tot
een positieve politiek-economische aanpak voor heel Europa. Van
regionale naar continentale containment was één stap, die van continentale tot mondiale zou vanzelf volgen.

108
Op 12 maart 1947 diende president Truman bij het Amerikaanse
Congres een wetsontwerp in, waarin hij $ 400 miljoen vroeg voor
hulp aan Griekenland en Turkije. In zijn toelichting knoopte hij
aan bij de Vier Vrijheden van Roosevelt en verklaarde hij, dat
"one of the primary objectives of the foreign policy of the USA is
the creation of conditions in which we and other nations will be
able to work out a way of life free from co-ercion... I believe that
it must be the policy of the USA to support free peoples, who are
resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside
pressure..., primarily through economic and financial aid, which is
essential to economic stability and orderly political processes"
Hiermee verklaarde de president, dat Amerika zijn macht zou inzetten voor alle vrijheden van alle volken. Ook het werk voor de verhoging van de levensstandaard, voor de freedom

from want,

was in

deze politieke conceptie mogelijk. De deur voor het Point Four
Program stond aldus in 1947 al op een kier.
Steun voor Zuid-Oost-Europa

was niet voldoende. Na het ver-

dwijnen van de UNRRA was in heel Europa een omvangrijke hulpbehoefte blijven bestaan. De valutatekorten werden niet gedekt door
herstelgiften. De Wereldbank, die wel de grootste potentiële bron
was, verdeelde zijn beperkte kapitaal steeds met mondjesmaat

2)

Economische noodzaak, politiek nut en humanitair ethos vielen
geheel samen, toen de Verenigde Staten hun operaties in dit vacuum
gingen uitbreiden.
Op θ mei 1947 hield Under-Secretary of State Dean Acheson te
Cleveland een speech, waarin hij de Amerikaanse Isolationisten
voorhield, dat het eigenbelang gebood de volkeren te helpen die hun
onafhankelijkheid tegen totalitaire pressie verdedigden. Op 20 mei
gaf Secretary of State George Marshall een soortgelijke verwijzing
naar een groter hulpprogramma. Toen was het nog maar een kleine
stap naar het gelegenheidswoordje van de Minister van Buitenlandse
Zaken, dat als "Rede van Marshall te Harvard - 5 juni 1947" de ge
schiedenisboeken zou ingaan

. Minister Marshall verklaarde, dat de

Verenigde Staten moesten helpen een gezonde economische wereldorde
1. Vlekke
1961,рад.286.
2. E/288/Rev.l.
3. en hem op 11 december 1953 de Nobelprijs voor de Vrede bezorgde.
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te herstellen. Samen met de Europese landen tegen honger, armoede,
wanhoop en chaos te strijden vereiste echter eerst herstel van Europa zelf. Daarom riep hij de Europese landen op gezamenlijke voorstellen te formuleren: "Europe's requirements for the next three or
four years are so much greater than her present ability to pay,that
she must have substantial additional help, or face economic, social
and political deterioration of a very grave character"
De aanvullende verklaring van Marshall, dat zijn hulpplan ook
voor Oost-Europa was bedoeld, werd door een vijandige Pravda-reactie
afgewezen. Toen op Frans aandringen Minister V.M.Molotov

toch werd

uitgenodigd voor een conferentie met de premiers G. Bidault en E.Bevin,
zette hij zelf, geheel volgens Amerikaanse verwachting, de Sovjet-Unie
buiten spel door onmogelijke voorwaarden aan Russische deelname te
verbinden. De breuk was definitief, het Europees Herstel Programma
werd vanaf het begin een element in de Koude Oorlog. Tsjechoslowakije,
dat als enig Oosteuropees

land de invitatie voor de Europese Confe-

rentie aanvaardde, moest zich na een gesprek van Stalin met K.Gottwald op 10 juli terugtrekken. De Kominform, opgericht op 5 oktober
1947, werd de tegenhanger van de Organisatie voor Europese Econo2)
mische Samenwerking
Al op 12 juli 1947 opende Bevin te Parijs de conferentie van
zestien Europese landen. De snelle reactie pp het Amerikaanse aanbod
toonde aan hoe groot de nood in Europa was. Fen Comité voor Europese
Economische Samenwerking ging voor deze zestien landen aan het werk,
terwijl een afvaardiging uit het Amerikaanse Congres onder leiding
van C.Herter langs de Europese hoofdsteden reisde om poolshoogte te
nemen. Op een tweede conferentie,in september,werd het rapport van
het Comité besproken.

Zonder stemmingen tot stand gekomen,

was het een harmonisch stuk werk

. Aan de Amerikaanse voorwaarde'

voor samenwerking was onder de druk van de omstandigheden geheel
voldaan. Ook andere Amerikaanse wensen werden ingewilligd. Toen de
Amerikaanse delegatieleider in Parijs, W. Clayton, in zijn commentaar
op het rapport van Europa vroeg om een groter eigen produktie-inspan1. geciteerd bij Hirschfeld
1948.
2. Beitzel 1956,pag.117; Campbell 1948,hoofdstuk XII; Europa
hoofdstuk I; Feis 1964,pag.50.
3. ook volgens H irschfeld
1948.

één

1948,

по
ning en verwees naar de Wereldbank voor kapitaalinvesteringen op
langere termijn, kwam de conferentie aan beide verzoeken tegemoet
Het geraamde betalingsbalanstekort ten opzichte van Amerika voor de
vier jaren 1948-1952 werd van $ 29 miljard teruggebracht tot $ 22,44
miljard. Hierbij waren wel Duitsland en de overzeese gebiedsdelen
inbegrepen. Met betrekking tot deze gebieden benadrukte het Comité,
dat herstel in de Aziatische gebieden van beslissende betekenis
voor het Europees evenwicht moest worden geacht. Voor Nederland
werd voor de vier jaren samen het betalingsbalanstekort ten opzichte van Amerika geschat op $ 2513 miljoen bij een totaal betalings2)
balanstekort van $ 2775 miljoen .Het rapport werd op 22 september
aangenomen en een delegatie van zeven landen - waaronder Nederland ging het in Washington aanbieden en toelichten
In de Verenigde Staten had intussen de Harnman-Commissie een
studie gemaakt over de mate waarin de Amerikaanse bronnen hulp aan
4)
het buitenland toelieten , zulks overeenkomstig de leidraad van
Marshall, dat "the role of the USA should consist of friendly aid
in the drafting of a European program, and of later support of such
a program, so far as it may be practical for us to do so"5) . in haar
grondige studie European Recovery and American

Aid

stelde de Harri-

man-Commissie onder meer, dat Europa het Amerikaanse economische
systeem niet behoefde over te nemen en eigen wegen mocht gaan "so
long as they are consistent with basic democratic principles". De
Amerikanen vonden het dus niet nodig de politieke voorwaarden van
samenwerking en anticommunisme in detail uit te werken en rekenden
gewoon op hun bondgenoten.
In de tweede Algemene Vergadering van de Verenigde Naties brachten de voorbereidingen voor het Marshall-plan een verscherping van
de tegenstellingen. Oosteuropese beschuldigingen aan het adres van
1. flrown en Opie 1953,hoofdstuk 5.
2. Harris
1948,pag.269.
3. Europa één 1948.
4. U.S.President's Committee on Foreign Aid:European recovery
and
American aid.Washington,november 1947. Zie ook: U.S.Council of
Economic Advisers -.The impact of foreign
aid upon the
domestic
economy.Report
to the President.Washington,October 1949; en:
House Select Committee on Foreign Aid:Final report on
foreign
aid.Washington,1 mei 1948.
5. geciteerd bij Hirschfeld
1948.

Ill
de OEEC gingen vergezeld van de redenering, dat internationale economische problemen niet buiten de UNO om mochten worden opgelost
Dit was wel een uitzonderlijk standpunt voor landen die zich overigens tegen internationale economische samenwerking in de UNO verzetten. De Verenigde Staten hielden vol, dat het Europese programma
niet strijdig was met het UNO-Handvest en de Europese begunstigden
van de Amerikaanse hulp steunden deze visie uiteraard. De Nederlandse afgevaardigde ontkende, dat er verborgen politieke motieven
in het spel waren. Hij had gelijk. De politieke aspecten van het
2)
plan waren openlijk besproken
Op basis van de Europese en Amerikaanse rapporten werd op 19
december 1947 bij het Congres ingediend " a bill tot promote the
general welfare, national interest and foreign policy of the USA
through necessary economic and financial assistance to foreign
countries which undertake to co-operate with each other in the
establishment and maintenance of economic conditions essential to a
peaceful and prosperous world"

. Op 3 april 1948 werd de Foreign

Assistance Act van kracht, waarin het Europese Herstel Programma
(ERP) en zijn uitvoerend orgaan in Amerika, de Economie Co-operation
Administration (EGA), waren opgenomen. Twaalf dagen later werd te
Parijs de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEEC)
opgericht. Op 11 september 1948 werd het eerste gedeelte van de
hulp verdeeld.
In de periode van 3 april 1948 tot 31 december 1951 stelde
Amerika in het kader van het Marshall-plan een totaalbedrag van
$ 14.805.600.000 aan de Europese landen beschikbaar als gift. Een
deel hiervan, ongeveer $ 61 miljoen, werd besteed aan de uitwisseling van deskundigen en aan studiereizen tussen Amerika en Europa.
Het had daardoor enigszins het karakter van wat later technische
hulp zou heten. Een ander deel was bestemd voor de koloniën. In
het rapport van de zestien had immers gestaan, dat het Europese
dollartekort niet op te lossen zou zijn zonder dat ook het evenwicht van de hele wereldeconomie in de beschouwing zou worden
4)
betrokken . De zorg voor de koloniën betekende een stap in die
1. A/433
2. zie ook Bshrman 1953 pag.451.
3. geciteerd bij Ηirschfeld
1948.
4. artikel 157 van genoemd rapport.
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richting· Binnen de ECA werd een Comité voor Overzeese Gebieden ingesteld om de Marshallhulp voor die streken te coördineren.Rechtstreekse steun aan tropische geebieden mocht men niet verwachten,
want Amerika wilde zich niet al te openlijk mengen in de relatie
tussen Europa en zijn koloniën. De Marshallhulp moest via Europa
zijn weg naar de koloniën vinden.
De politiek van niet-inmenging bleek niet vol te houden in de
moeilijke relatie tussen Nederland en Indonesië. Amerika toonde
zich op een gegeven moment bereid het hele gewicht van de Marshallhulp in de schaal te gooien om zijn dekolonisatiepolitiek te onderstrepen. Onmiddellijk na het begin van de tweede politiële actie
in Indonesië, in december 194Θ, werden de hulpgelden voor Indonesië
geblokkeerd. In april 1949 aanvaardde het Amerikaanse Congres bovendien een ERP-Enactment Bill, die het mogelijk maakte ook de Marshallhulp voor Nederland in te trekken

. Nederland heeft uit de ERP-gelden

aan leningen en schenkingen een totaal van $ 1.130.600.000 ontvangen.
Hiervan was $ 132.200.000 bestemd voor Indonesië tot aan het moment
2)
van de souvereiniteitsoverdracht
De Marshallhulp heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de hele
wereld. De economische hulp aan Europa diende voor de ontvangers primair economische doeleinden. Voor de gever stonden politieke belangen
minstens evenzeer op de voorgrond. Voorts was Amerika uit commercieel
oogpunt geïnteresseerd bij een zo spoedig mogelijk herstel van Europa.
Zonder krachtige handelspartner was een binnenlandse recessie te verwachten. De Amerikaanse motieven werden verpakt in termen van "wereld3)
wijde strijd tegen armoede en chaos" , hetgeen aanleiding heeft gegeven tot het trekken van parallellen tussen Marshall-plan en ontwikkelingshulp. Reeds ten tijde van het ERP, en later nog meer, werd
gezegd dat ook de ontwikkelingshulp de strijd tegen armoede, het
kweken van krachtige handelspartners en de verwerving van politieke
4)
vrienden nastreeft . Over het algemeen had men hierin gelijk, maar
1. S tikker
1966, pag.112.
2. meer cijfers en een evaluatie van de betekenis van het Marshallplan voor Nederland in fferwonnen fèlvaart
1954; in 1968, vijftien jaar eerder dan verplicht, heeft Nederland zijn laatste
schulden van het Marshall-plan afgelost.
3. zie onder andere Europa één
1948,рад.157.
4. bijvoorbeeld a>t 1951.
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veel verder dan deze vaagheden gingen de overeenkomsten niet. Toch
herleidden de ontwikkelingslanden hun overwegende gerichtheid op
industrialisatie in de eerste jaren van de ontwikkelingshulp voor
een groot deel op de vermeende gelijkheid.
In werkelijkheid was er zeker tot het midden van de vijftiger
jaren bijna geen punt van overeenkomst tussen het Marshall-plan en
de ontwikkelingshulp, integendeel, "in fact it was useful only as
a contrast"

. Zowel de politieke en economische achtergronden van

de situaties, als de te bestrijden problemen in de hulpvragende
landen, liepen in beide gevallen ver uiteen. De snelle successen
van het Europees herstel werkten, door deze misleidende parallel,
bij de gevers en ontvangers van ontwikkelingshulp een te groot op
timisme in de hand.
De voornaamste verschillen verdienen nadere aanduiding om dui
delijk te laten uitkomen, dat de Verenigde Naties in de ontwikke
lingslanden een nieuw internationaal probleem ontmoetten, waarop
de ervaringen van de herstelacties slechts gedeeltelijk van toe
passing waren.
De Marshallhulp was een eenmalige politieke bijstand. De gehele
situatie in Europa, en vooral de politieke elementen hierin, vroegen
om een snel ingrijpen. Om Europa van het communisme te redden werd
een hulpactie opgezet van een zo bepaalde omvang en beperkte duur,
dat van een "emergency action" gesproken kon worden. Voor de ontwik
kelingslanden gold dit

niet. Hun politieke positie tussen Oost en

West was niet van dien aard, dat binding door snelle economische
actie mogelijk of nodig was. Het beste bewijs daarvoor was, dat de
hulp aan Europa binnen een jaar het stadium van unanimiteit en uit
voering bereikte, terwijl de hulp aan ontwikkelingslanden langzaan
2)
en veelomstreden tot stand kwam
Het herstelprogramma was op Europa gericht. Het politieke belang
van dit werelddeel woog zo zwaar, dat de Verenigde Staten de hulp
aan andere regio's ervoor stillegden. Europa kreeg in de strijd te
gen het communisme absolute prioriteit. Openlijk werd in de Verenig
de Staten gezegd, dat aan Latijns Amerika, het Midden-Oostert en Zuid1. BlacA: 1960,pag.21.
2. het Colombo-plan is een van de minder geslaagde pogingen het Mar
shall-plan te imiteren ten behoeve van ontwikkelingslanden.
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Oost-Azië geen kapitaalgiften voor herstel werden gegeven, omdat
zij niet van urgente betekenis waren voor de Amerikaanse economische politiek, hoewel "these areas might in the future come to the
forefront of the conflict between the USA and the USSR"
De Verenigde Staten beperkten de hulp aan Latijns Amerika zoveel mogelijk. Aanvragers verwezen ze naar de Wereldbank. Het verzoek tot oprichting van een inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank beantwoordden ze slechts met een aanbod tot uitbreiding van de ExportImport-Bank, en zelfs de daarvoor benodigde $ 500 miljoen werd door
het Congres geweigerd. De Verenigde Staten lieten de veel oudere
inter-Amerikaanse samenwerking los om aan Europa's voorrang te kunnen vasthouden. Aan het Verre Oosten werden wel veel dollars toegekend, maar op bilaterale basis. Regionale samenwerking werd er door
de Verenigde Staten niet bevorderd, omdat Azië dan zeker meer zou
gaan vragen. Pas tijdens de Korea-oorlog kreeg het Aziatische régionalisme krachtiger Amerikaanse steun. Het Marshall-plan bevorderde
de Europese en remde de overige regionale samenwerking. Koude Oorlog
en bijbehorende blokvorming maakten de idee van trapsgewijze benadering - nationaal ,regionaal, mondiaal - tot communis opinio. De
ontwikkelingsproblematiek zou niet meer als wereldwijd vraagstuk
ter sprake komen maar als een belang van regio's en blokken.
Een derde verschil tussen de Marshallhulp en de ontwikkelingsbijstand was, dat de problematiek in Europa van heel andere aard
was dan die in de ontwikkelingslanden. Voor Europa ging het om het
herstel van een verwoest produktie-apparaat, voor de minderentwikke1de
gebieden om het op gang brengen van hun ontwikkeling. Het maakte
veel verschil of men een gedesorganiseerde kapitalistische maatschappij moest reorganiseren, of een vaak nog pre-kapitalistische
samenleving tot een levensstandaard naar moderne kapitalistische
2)
. De Economie Co-operation
Act stelde

maatstaven wilde leiden

duidelijk dat het ging om reconstruction.

Snel en effectief werk

was geboden, binnen enkele jaren moest het gereed zijn. Het was
één project van zeer groot formaat,terwijl de ontwikkelingshulp
een, voorlopig eindeloze, opeenvolging van projecten beloofde te
1. Campbell
1949,рад.20.
2. Ruggers
1955.
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worden, die stuk voor stuk niet met het Europees herstel te vergelijken waren.
Hoewel de Marshallhulp dus in bijna geen enkel opzicht met de
opkomende ontwikkelingshulp te vergelijken was, werd het toch een
belangrijk element in het tot stand komen van de bijstand aan ontwikkelingslanden. Het had in Europa zowel als in Amerika een soortgelijke precedentwerking als de UNRRA, in welks verlengde het ook
in· andere opzichten lag
Allereerst raakte in de Verenigde Staten de publieke opinie gewend aan de geheel nieuwe idee, op grote schaal buitenlandse uitgaven te doen zonder er direct zichtbare economische tegenprestaties
voor te kunnen verwachten. In de mercantilistische tijd heeft men
gemeend dat verrijking van de andere partij noodzakelijk eigen verarming moest betekenen. De theorieën van de internationale handel
hebben in de particuliere sector wel een einde hieraan gemaakt,maar
in het verkeer tussen staten is het economisch nationalisme een
kracht van betekenis gebleven. De Leen- en Pachtwet is een inbreuk
hierop geweest, maar is vanwege zijn bijzondere politiek-strategische
achtergrond geen precedent voor internationale economische samenwerking geworden. De UNRRA is eveneens uitzonderlijk geweest, meer gebaseerd op humanitaire dan op zuiver economische motieven. In de
Marshallhulp werd de gedachte dat eigen voordeel ook gelegen kan zijn
in het geven van voordelen aan anderen, voor het eerst in de vorm
van internationale economische samenwerking gegoten en op grote
schaal aan de praktijk getoetst. De aanvaarding van de proef door
de publieke opinie betekende vooral in Amerika het opruimen van een
groot potentieel struikelblok voor de ontwikkelingshulp. In Europa
werd het publiek zich ervan bewust, wat het betekende hulp te ontvangen, ook al had de gever zelf belang bij de hulpverlening.
De Marshallhulp toonde Amerika en Europa ook, hoe een grote
hulporganisatie moest worden opgebouwd. Men had ervaring opgedaan
bij de UNRRA en het systeem werd nu nog verbeterd. Hierbij bleek
vooral de georganiseerde Europese samenwerking van belang, omdat
gecoördineerde ontvangst van de hulp een efficiënter besteding ervan
mogelijk maakte. Aan de ontwikkelingslanden .ging men later soortge1. zie inleiding deel I.
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lijke voorwaarden stellen als aan de Europese. Ook zij moesten aantonen wat zij nodig hadden, regionale en nationale ontvangstinstituten oprichten, de hulp in gezamenlijk overleg verdelen en de besteding ervan coördineren. Door het Marshallplan ontstonden in Amerika
en Europa bureau's welke in de internationale economische samenwerking gespecialiseerd waren, zodat weinig tijd behoefde te worden
verspeeld aan organisatorische experimenten voor de ontwikkelingshulp. In de Verenigde Staten kon men het apparaat van de Economie
Co-operation

Administration

uitbreiden. In Europa ging men de Or-

ganisatie voor Europese Economische Samenwerking - zij het wel veel
later pas - omvormen in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
Voor Europa tenslotte waren tussen Marshallhulp en ontwikkelingshulp speciale relaties aanwijsbaar. Het Europese Herstel Programma wees vaste bedragen voor de koloniën aan. Bij de voorbereiding van de besteding ervan zagen veel Europese landen zich op intensiever wijze dan voorheen geconfronteerd met de noden van de
afhankelijke ontwikkelingsgebieden. Belangrijker nog was, dat Europa kon zien, welke voordelen uiteindelijk aan de USA toekwamen
na zijn royale gebaar. Hierover werden weinig ontevreden geluiden
gehoord, behalve uit Oosteuropese bron, want de nood was te groot
en men had er wel wat voor over om weer snel te kunnen meespreken.
Toen in Amerika echter een herhaalde hulpbeweging ontstond, maar
dan ten opzichte van de ontwikkelingslanden, zorgde Europa ervoor
snel in te haken om te delen in het profijt dat de Verenigde Staten
er weer uit zouden kunnen trekken. Mèt de ontwikkelingslanden spanden de Europese landen zich dan ook in om het Point Four Programma
zoveel mogelijk binnen de UNO-sfeer te trekken. Door het Marshallplan over het dode punt heen geholpen, maar nog niet in staat om
zelf veel voor de ontwikkelingslanden bij te dragen, wilde Europa
in elk geval de nadelen voorkomen, welke voor haar zeker zouden
voortvloeien uit een exclusieve hulprelatie tussen de Verenigde
Staten en de minderontwikkelde gebieden.

De Amerikaanse hulp aan Europa heeft eraan meegewerkt, dat de
eerste sprong voorwaarts van de internationale ontwikkelingshulp
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pas in 1952 heeft plaatsgevonden. Naarmate de Marshallhulp afliep
en Europa zich herstelde, konden de beide continenten meer aandacht
geven aan de ontwikkelingslanden. Monetaire argumenten ondersteunden
de wereldhulpverlening. De grote dollaroverschotten in Amerika en
tekorten in Europa konden in een biregionale relatie niet tot evenwicht komen. Van uitbreiding tot een driehoeksverhouding verwachtte
men betere handelsbalansen in Amerika, in Europa en in de Derde Wereld. Tot 1952 werd dit aspect verwaarloosd; ontwikkelingslanden die
naast technische hulp ook financiering van de economische ontwikkeling vroegen, vonden pas gehoor toen het Europees Herstel Programma
was afgerond en de Korea-oorlog de noodzaak van een wereldstrategie
onderstreepte. Toen werd weer de politieke toestand in de wereld
aanleiding tot economische hulp.

Het Marshall-plan kwam in de Verenigde Naties herhaaldelijk ter
sprake

. De vijandige sfeer in de tweede Algemene Vergadering kon,

zoals wij zagen, voor een groot deel aan dit hulpprogramma worden
geweten. Het waren echter niet alleen de Oosteuropese landen, die
kritiek hadden. Terwijl de Sovjet-Unie in het algemeen tegen dit
soort hulp was, waren de Aziatische en Latijnsamerikaanse

regio's

er wel voorstanders van, maar zij hadden bezwaren tegen de exclusief-Europese opzet. Met name Zuid-Amerika, dat geen koloniale bindingen met Europa had en daarom niet van de Marshallhulp profiteerde,
liet zich horen. Het was van mening, dat het evenzeer had

geleden

als Europa en daarom recht had op hulp. Vijf jaar lang hadden zij
zich op het dollargebied georiënteerd, zeiden de Zuidamerikanen;
wat moest er gebeuren nu zij ineens met hun dollars geen kapitaalgoederen meer konden kopen in de Verenigde Staten, omdat de Amerikaanse produktie voor Europa werd gereserveerd? Er bleef maar één
dreigement over; Peru haastte zich dit te verwoorden in de Tweede
Commissie van de tweede Algemene Vergadering. Als Latijns Amerika
niet wordt geholpen, aldus Peru, kan het zich niet ontwikkelen; op
de eerste plaats zal het dan niet de grondstoffen kunnen leveren
die men ervan verwacht en op de tweede plaats zal het Marshallplan
mislukken, omdat de nieuwe Europese
1. bijvoorbeeld A/433, E/633.

produktie geen afzetgebied
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zal vinden in Latijns Amerika bij gebrek aan toename van de koopkracht aldaar. Men heeft de Europese problemen willen oplossen,
zei Peru, zonder de Latijnsamerikaanse problemen te kennen.
Tijdens de negende Conferentie van Amerikaanse Staten te Bogota
in het voorjaar van 1948 verklaarde Minister Marshall dat de ontwikkeling van Latijns Amerika vooral op eigen inspanning en particuliere investeringen zou moeten berusten. Zijn aankondiging van
additionele middelen tot een maximum van $ 500 miljoen werd er in
ijzige stilte ontvangen. Latijns Amerika dacht in termen van miljarden
De Latijnsamenkaanse landen slaagden er ondanks hun pressie
niet in, de regionalisatie van de wereldeconomie, zoals het Marshall-plan deze inleidde, ongedaan te maken. Daarom besloten de
good neighbours

er maar het beste van te maken in de Verenigde

Naties. Zij wisten ondanks verzet van de Verenigde Staten een eigen
regionale commissie te verkrijgen, die op economische basis aan hun
problemen aandacht ging besteden. Deze zou snel van minstens evenveel
belang voor Zuid-Amenka's plaats in de wereldeconomie worden als
de meer politieke Organisatie van Amerikaanse Staten.
Aldus is het Marshall-plan toch nog een stimulans geweest voor
het economisch ontwikkelingswerk van de Verenigde Naties. Het schijnbare nadeel van de opdeling van de wereld m

regio's is door de UNO

in een voordeel omgezet. De regionale commissies werden sterke schakels in de UNO-ontwikkelingshulp.

De regionale commissies

Binnen het Handvest van de Verenigde Naties was in 1945 ruimte
opengebleven voor samenwerking op kleiner dan wereldwijde schaal.
De oorlogsschade, die zonder gecoördineerd overleg niet goed kon
worden aangepakt, was aanleiding tot het benutten van deze mogelijkheid. Europa en Azië waren het zwaarts getroffen en kregen dus als
eerste

regionale commissies van de Economische en Sociale Raad der

Verenigde Naties. Herstel en ontwikkeling waren echter niet te scheiden. Toen de herstelwerkzaamheden in de sfeer van de Koude Oorlog
1. Behrman 1953,рад.

454.
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terechtkwamen en per blok verzorgd gingen worden - ERP en Kominform viel in de regionale commissies het accent gaandeweg meer op de economische ontwikkeling. In het werk van de Aziatische commissie bleek
duidelijk, dat" generally it is impossible and would be misleading
to draw a strict distinction between recovery from the ravages of
war and new development"
Later vroegen de Latijnsamerikaanse landen ook een regionale commissie van de Raad. De gevolgen van de oorlog, ook door hen als argument aangevoerd, waren toen al tot voorwendsel aan het vervagen
om een echte ontwikkelingscommissie te vormen. Een commissie voor
het Midden-Oosten, die met meer recht op herstelbehoeften kon w i j zen, kwam niet tot stand. De regionale commissie voor Afrika werd
2)
pas in 1958 geformeerd, al was er al in 1949 vraag naar
De regionale commissies hielden zich redelijk aan hun economische taak. ledere commissie werkte grotendeels als zelfstandige eenheid. Het contact met de Economische en Sociale Raad en de Algemene
Vergadering in de vorm van jaarlijkse rapportages was bijna altijd
zuiver formeel.

De Economische Commissie voor Europa (ECE)

De Economische Commissie voor Europa werd op 28 maart 1947 door de
Economische en Sociale Raad ingesteld

. Uit de taakomschrijving

van de ECE bleek duidelijk, dat de Commissie werd opgezet in dienst
van het Europees herstel. Bij gebrek aan financiële middelen kwam
zij echter nooit aan de vervulling van deze functie toe. Toen het
Marshall-plan het herstel ging financieren, verloor de ECE haar
coördinerende taak op dit gebied aan de OEEC. Hoewel de Europese

1. Ш-риЫ.1949.ІІ.С.З pag.235.
2. E/1986 aanbeveling 15; zie ook UN-publ.1959.II.I.1. De Caribbean
Commission,op 15 juli 1946 opnieuw gevormd door de Verenigde Sta
ten, Enge land, Frankrijk en Nederland, is een regionaal overlegor
gaan van vier mogendheden met koloniale belangen in het Caraibisch gebied.De Caribbean Commission staat helemaal los van de
Verenigde Naties en neemt ook niet,zoals de regionale commissies
van de Ш 0 , taken van ontwikkelingsbevordering op zich.
3. Ecosoc resolutie 36 IV " Economie Commi ssion for Europe".
28 maart 1947. In: E/437.
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regionale commissie vanaf dat moment haar directe bestaansgrond kwijt
was, werd zij toch niet zinloos. De ECE bleef jarenlang het enige
gespreksforum waar Oost- en West-Europa elkaar ontmoetten.
In 194Θ al toonde de Commissie zich in een resolutie over in
dustriële ontwikkeling bewust van het bestaan van een ontwikkelingsproblematiek

, maar pas in 1950 vroeg zij de Uitvoerend Secretaris

om speciale aandacht voor de Zuideuropese ontwikkelingsgebieden. Als
gevolg hiervan werd
Europe

A study

of economie

development

in

gehecht aan het Economic Survey of Europe j.n 1953

Southern
2)

De Economische Coimnissie voor Azië en het Verre Oosten (ECAFE)

Toen de eerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties eind
1946 sprak over een Economische Commissie voor Europa, vroeg China
om een soortgelijke commissie voor Azië en het Verre Oosten. De Aziatische oorlogsschade moest ook in gecoördineerde wederopbouw ongedaan gemaakt worden. De Economische en Sociale Raad besloot tegelijk
met de ECE een Economische Commissie voor Azië en het Verre Oosten
(ECAFE) in het leven te roepen

. Dit besluit nam de Raad onder meer

aan de hand van het rapport van de werkgroep voor Azië en het Verre
Oosten van de tijdelijke subcommissie van de Ecosoc voor economisch
herstel van verwoeste gebieden. In dit rapport kwam duidelijk tot
uitdrukking, dat herstel en ontwikkeling niet te scheiden waren. De
werkgroep concludeerde, dat in de reconstructieplannen het fundament
voor de ontwikkeling moest worden gelegd. Bij haar opsomming van internationale hulpinstanties stelde de werkgroep vast, dat geen van
deze organisaties herstel en ontwikkeling als één geheel zag. Juist
daarom adviseerde zij tot de oprichting van een regionale commissie

4)

Door het rapport te aanvaarden en de Economische Commissie voor
Azië en het Verre Oosten in te stellen volgens de aanbevolen beginselen, onderschreef de Economische en Sociale Raad een aantal belangrijke stellingen over economische onderontwikkeldheid.
1. E / 4 5 1 , E / 6 0 3 , Έ / 7 9 1 .
2. Ш - р и Ы . 1 9 5 4 . І І . Е . 2 ; 1964. U . E . б.
3. E/284 en Ecosoc resolutie 37 IV "Economie Commission for Asia
and the Far East".28 maart 1947. In: E/437.
4. E/307/Rev.1.
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De bevolking, die vóór de verwoestingen al op de grens van het bestaansminimum leefde, had geen reserves voor herstel, laat staan
voor ontwikkeling. De nadelige effecten van een lage levensstandaard
zouden niet binnen de grenzen van een regio te houden zijn; herstel van handel was nodig voor verhoging van de levensstandaard,
wat toch een van de belangrijkste doelstellingen van de Verenigde
Naties was.
De ECAFE kreeg de dubbele opdracht van noodhulp en economische
ontwikkeling op lange termijn. Zij moest voor de onmiddellijke nood
snelle oplossingen zoeken, die het bereiken van de verdere doeleinden zoveel mogelijk zouden bevorderen. Om deze reden werden niet
alleen de zelfstandige landen van Azië Lid van de commissie, maar
ook de niet-Aziatische landen die grote belangen hadden in de regio.
De medewerking van de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Frankrijk en Nederland was
voor beide ECAFE-taken onmisbaar. Om de schijn van buitenlandse inmenging te vermijden, beloofden deze landen zich van stemming te
zullen onthouden inzake interne aangelegenheden van de regio
Voor de afhankelijke gebieden in Azië werd - ook met Nederlandse
2)
steun - het geassocieerd lidmaatschap opengesteld

. Volledige deel-

name wilde men hen, ondanks herhaald Russisch aandringen, niet toestaan. Eind 1947 stelde Nederland voor om ook aan Nederlands-Indië
het geassocieerd lidmaatschap te verlenen; tegelijkertijd vroeg
India voor de Republiek Indonesië om volledige deelname. De beslissing hierover werd uitgesteld en ook tijdens een volgende zitting
van de ECAFE niet genomen

. Rusland steunde de aanvrage van de

Indonesische republiek tot in de Economische en Sociale Raad. Toen
tenslotte op θ december 1948, juist een week vóór de tweede politiële actie, zowel de republiek Indonesië als volwaardig Lid alsook
de rest als geassocieerd Lid werd toegelaten, was de Nederlandse
afgevaardigde van mening dat de ECAFE de grenzen van haar competentie had overschreden door zich te mengen in de Nederland-Indonesische
4)

kwestie en verliet hij de zitting

1. E/1981; het zgn. "Lahore-agreement".
2. E/491.
3. E/606, E/839.

4. E/1088.

122
De ECAFE-vergaderingen vonden eenmaal per jaar plaats. Alleen
in 1947 en 1948 werd een dubbel aantal bijeenkomsten belegd om zo
spoedig mogelijk de gestelde taken te kunnen uitwerken. Het voornaamste accent lag bij de eerste zitting op het herstel

. Tijdens

de tweede bijeenkomst was dit al niet meer zo. Vooral de resolutie
over "promotion of technical training and the use of expert assistan2)
ce by governments" kreeg toen veel aandacht . Industriële ontwikkeling, handelsbevordering en ontwikkelingsfinanciering waren andere
onderwerpen die in de regionale samenwerking aandacht kregen voordat
de Verenigde Naties als zodanig zich erop gingen toeleggen.
De ECAFE gaf verschillende werkgroepen speciale studieopdrachten
en wilde alleen een

Bureau of Flood

Control

zonder rapportage on-

middellijk aan het werk laten gaan. Het zou een taak krijgen, die
tussen herstel, ontwikkeling en noodhulp lag. Ondanks Russisch en
Amerikaans verzet vroeg de ECAFE aan de Economische en Sociale Raad
dit speciale Bureau in te stellen.
De Economische en Sociale Raad besloot medio 1948 dat de Commissie moest streven naar bevordering en coördinatie van de industriële
ontwikkeling op basis van nationale hulpbronnen, met als doel verhoging van de levensstandaard in de landen van de regio en in de wereld in het algemeen. Verdere taken van de Commissie zouden volgens
de Raad liggen op het gebied van handelsbevordering, landbouwontwikkeling, kapitaalverwerving en-distributie en technische hulp
De ECAFE was hiermee officieel als ontwikkelingscommissie erkend
en over herstelwerk werd niet meer gesproken.
In aansluiting hierop gaf de Raad aam de Secretaris-Generaal
4)
opdracht het omstreden Bureau of Flood Control in te stellen
Met het oog op de Aziatische voedselsituatie stemde Nederland vóór.
Was niet reeds onder de Volkenbond een

Nederlands-Chinees water-

loopkundig laboratorium ingericht te Nanking? Ook nu bood de Nederlandse vertegenwoordiger aan, enige Chinese waterloopkundigen en
houtvesters in Nederland te doen opleiden.
1. E/452.
2. E/606 + Corr.l.
3. Ecosoc resolutie 144 С VII "Economie Commission for Asia and the
Far East".18 augustus 1948.In:E/1065,zie verder E/1329.
4. Ecosoc resolutie 144 D VII "Bureau of Flood Control".18 augustus
1948.In:E/1065.
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Ongetwijfeld had het werk van de ECAFE een stimulerende invloed
op het op gang komen van de UNO-ontwikkelingshulp. Alle facetten van
de problematiek kwamen door de verslagen van de ECAFE onder de
aandacht van de Economische en Sociale Raad. De Raad gaf studie
opdrachten aan de Secretaris-Generaal en zond verslagen naar de Al
gemene Vergadering. Langs deze weg werd de hele wereldorganisatie
wakker geschud. Geen ШО-instantie kon bestaan en omvang van de
concrete problemen nog negeren. Regionale ervaring was voorhanden,
toen de UNO een wereldomvattende organisatie voor ontwikkelingshulp
ging opzetten. Het mondiale Expanded Programme zou zijn voordeel
doen met de uitsla'g van het regionale experiment.

De Economische Commissie voor Latijns Amerika (ECLA)
De meeste landen van Latijns Amerika kenden na de Tweede Wereld
oorlog geen dekolonisatieproblemen. Evenmin vertoonden zij enige
zichtbare oorlogsschade. Het waren duidelijke voordelen, die echter
impliceerden dat er geen directe pressie tot regionale samenwerking
bestond. Toen de eerste Algemene Vergadering pleitte voor regionale
commissies in Europa en Azië, verklaarde Brazilië zich tegen zo'η
opsplitsing van de wereld. Latijns Amerika had gemakkelijk praten,
want het was in 1945 het enige continent met een traditie van regio
naal overleg. Waarom gunde het de anderen niet wat het zelf al lang
had ? Waarschijnlijk was het een gevolg van de na-oorlogse achting
voor de Verenigde Naties, die volgens velen wereldomvattend en alleen
wereldomvattend moest zijn en zich niet mocht verlagen tot het
dienen van regionale belangen. Toen echter de Europese en Aziatische
commissies beide de hun gestelde opdrachten vervulden zonder dat
het UNO-werk hieronder leed, wilden de Latijnsamerikaanse landen
zich eveneens binnen de wereldorganisatie verenigen.
De Latijnsamerikaanse landen gingen gebukt onder een nietspectaculaire oorlogsschade, die weinig aandacht en hulpacties
aantrok. Het fùrld

Economic

Report

van 1948 constateerde, dat de

economie van de minderontwikkelde landen van een vooroorlogse
exportbalans naar een na-oorlogse importbalans was omgeslagen
1. UN-publ.l949.II.C.3,pag.50 en 101.
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De wijziging in de handelsverhoudingen had met name Latijns Amerika
zwaar getroffen. Verder gold ook voor Latijns Amerika de onduidelijkheid van de grens tussen herstel en ontwikkeling. Door de commerciële
zwakte, die een gevolg van de oorlog was, kon de economische ontwikkeling niet krachtig ter hand worden genomen.
Op 12 juli 1947, bijna vier maanden na de instelling van de ECE
en de ECAFE, verzocht Chili de Economische en Sociale Raad een Economische commissie voor Latijns Amerika in te stellen

. De ontwerp-

resolutie wees op de acute economische crisis in Latijns Amerika
die een gevolg was van de oorlogsinspanning in dienst van de vrije
wereld. Verder noemde zij industrialisatie dringend noodzakelijk
voor de' opvoering van de levensstandaard en voor het economisch
evenwicht in de wereld. Tenslotte verwees zij naar de ECE en de ECAFE,
die om dezelfde redenen door de Ecosoc waren ingesteld. De taak van
de commissie zou moeten bestaan uit studie en actie voor economische
ontwikkeling, voor hogere economische activiteit en voor betere economische relaties, dit alles vooral door middel van industrialisatie
en ontwikkeling van natuurlijke bronnen.
Het Chileense voorstel stuitte op verzet. Tegen waren de landen,
die tegen elke regionale behandeling bezwaar hadden (met name Canada),
enkele landen die dan zelf ook een regionale commissie wilden eisen
(onder andere Libanon) en de Verenigde Staten die wees op de al bestaande Panamerikaanse samenwerking. Cuba stelde voor een commissie
ad hoc te benoemen om de wenselijkheid van een Economische Commissie
2)
voor Latijns Amerika te bestuderen en hiermee stemde men in . Gesteund door de sympathie van de grote meerderheid van de Algemene
Vergadering 3) , viel het deze commissie niet moeilijk tot een gunstig
advies te komen. Een verdienste van het desbetreffende rapport was,
dat het een fundamentele uiteenzetting gaf aangaande het hoe en waarom van de regionale commissies in het algemeen en van deze regionale
4) #
commissie in het bijzonder * De ad hoc commissie somde meerdere reden op waarom een ECLA ingesteld moest worden. Naast het verlies van
1. E/468.
2. E/525 en Ecosoc resolutie 70 V "Establishment of an Economie Commission for Latin America".11 augustus 1947. In: E/573.
3. A/433.
4. E/630.
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kapitaalgoederen en de urgente economische problemen ten gevolge
van de oorlog was er vooral het fundamentele gebrek aan economische ontwikkeling. Het laatste werkten Chili, Cuba, Peru en Venezuela uit in een bijlage. De conclusie van het rapport was een unanieme aanbeveling tot instelling van een Economische Commissie voor
Latijns Amerika voor enkele jaren. In 1951 zou men zien of voortzetting dan wel opheffing ervan wenselijk zou zijn.
Met het oog op de coördinatie tussen de op te richten regionale
commissie en het bestaande inter-Amerikaanse systeem stelde de Directeur-Generaal van de Panamerikaanse Unie een soort taakverdeling voor.
De ECLA kon voor de plaats van Latijns Amerika in de wereldeconomie
zorgen en de Inter-Amerikaanse Economische en Sociale Raad zou de
economische samenwerking binnen de regio dienen
De Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties verzette
zich niet langer tegen de instelling van de commissie voor Latijns
Amerika. Wel zag hij de konsekwenties onder ogen. De ECE en de ECAFE,
voor reconstructie bedoeld, werden door de instelling van een ontwikkelingscommissie als de ECLA tot permanente instituten. Een laatste verzet tegen deze evolutie van herstel (ECE) via mengvorm (ECAFE)
naar ontwikkeling (ECLA) sprak uit het besluit van de Raad om paragraaf 1 d over technische hulp uit de instellingsresolutie weg te
2)
nemen

. De ECLA sprak kennelijk van technische hulp, voordat de Eco-

nomische en Sociale Raad voldoende met deze gedachte vertrouwd geraakt was. Op regionaal niveau was men blijkbaar op oplossingen gestoten waar het mondiale denken nog niet aan toe was. Hetzelfde kan
men concluderen uit het jaarverslag van de Secretaris-Generaal over
1947-1948, waarin hij abusievelijk stelde dat de taak van de regionale commissie was verschoven van oorlogsschade naar algemeen-economische verliezen tengevolge van de oorlog. Hier interpreteerde hij
de aanleiding tot de instelling van de ECLA als een taak van de ECLA
en liep hij achter bij de snellere gang van de geschiedenis buiten
LaJce Success.
In juni 1948 kwamen de delegaties van de vierentwintig ECLA-Leden,
waaronder Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk,
1. E/665/Rev.l.
2. E/667 en Ecosoc resolutie 106 VI "Economie Commission for Latin
America".25 februari 1948. In: E/777.zie ook E/735.
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maar niet de Sovjet-Unie, voor het eerst bijeen te Santiago de Chile
Zij begonnen met het instellen van een coördinatiecommissie, die
waarnemers zou uitwisselen met de Inter-Amerikaanse Economische en
Sociale Raad. Verder vormden zij werkgroepen, die moesten rapporteren over economisch-financiële problemen, economische relaties met
de rest van de wereld, industriële ontwikkeling en voedselproblemen.
Ook het effect van het Europees herstel op de Latijnsamerikaanse
economie wilden zij laten bestuderen. Een Economie 5urvey
America

of

werd dringend nodig geacht. Over de technische hulp had het

Ш 0 - Secretariaat al twee rapporten aangeboden: The provision
pert

Latin

assistance

and technical

Commission

for

assistance

available

and the

Latin

America

training

for

economic
2)
agencies

specialized

as a function

development

of

the

Survey of

en een algemener

in

the

of

ex

Economic
technical

United

Nations

Zo raakte de ECLA snel tot de kern van haar bestaan. Zij zou de
achterstand ten opzichte van de ECAFE al ingehaald hebben voordat
de technische hulp op grote schaal loskwam

. Toen de tweede zitting

van de ECLA in mei 1949 bijeenkwam, waren de volgende studies ver
schenen: Economie

Survey

quisites

America

in Latin

development
study
for

of

of needs
expansion

Latin
for
of

of Latin

1948,

Agricultural

Re

(in samenwerking met de FRO),The

America
technical

America

and its
assistance

principal
in Latin

problems,
America

economic
Preliminary

en

Prospects

trade

De Economische Commissie voor het Midden-Oosten (ECME)
De landen van het Midden-Oosten formuleerden hun verzoek om een re
gionale commissie pas, toen de ECE en de ECAFE waren opgezet en de
ECLA zo dringend was aanbevolen, dat instelling ervan spoedig moest
volgen. In de tweede Algemene Vergadering, eind 1947, vroegen de
Arabische Staten onder leiding van Egypte om een Economische Commis
sie voor het Midden-Oosten, analoog aan de voorgestelde commissie
voor Latijns Amerika. Tegen de andere landen in, die regionale com1.E/840 + Rev.l;zie ook E/1099.
2.E/CN.12/5,E/CN.l/Sub.3/22.
З.Е/1330/Rev.l.
4.volgens E/1717;o.a.UN-publ.1949.II.G.1 ; 1950.II.G.1 ; 1950.II.G.2.

127
sies nog zagen als tijdelijke herstelorganen, steunden de Latijnsamerikaanse en de Arabische staten eikaars wensen en wisten zij een
meerderheid te vormen

. Zij verijdelden een Russische poging om de

landen van het Midden-Oosten in de ECAFE onder te brengen en vroegen
in een resolutie om de instelling van een afzonderlijke Economische
2)
Conmissie voor het Midden-Oosten te laten bestuderen
De Economische en Sociale Raad moest de kwestie verder afhande
len

. Libanon greep deze gelegenheid aan om uiteen te zetten, welke

de beginselen voor regionale commi ssies waren en hoe de economische
toestand in het Midden-Oosten was. De Libanese afgevaardigde con
stateerde nadrukkelijk, dat herstel en ontwikkeling principieel noch
praktisch te scheiden waren en dat ook voor urgente economische
problemen die niet een direct gevolg van de oorlog waren, een regio4)
naie commissie dienstig kon zijn . Een zwak punt in zijn pleidooi
was de stelling, dat de landen van het Midden-Oosten voldeden aan
de voorwaarde van regionale economische homogeniteit.
Dit betoog stond aan het einde van een evolutie in de motive
ringen voor regionale commissies. Oorlogsschade, zelfs indirecte, was
hier niet meer nodig als aanleiding om tot een regionale economische
commissie te komen. Indien het al hard nodig was om streken te hel
pen die tijdelijk waren teruggevallen, hoeveel temeer moest dan een
gebied geholpen worden, dat sinds eeuwen op het bestaansminimum leef
de.
Na uitvoerige discussies kwam de Economische en Sociale Raad
niet verder dan de instelling van een commissie ad hoc

. Nederland

gaf zijn steun aan het besluit. De economische ontwikkeling van het
gebied speelde bijna geen rol in de Nederlandse overwegingen en een
geringe in de uitspraak van de Economische en Sociale Raad in het
algemeen
De commissie ad hoc kwam tot een positieve aanbeveling. Nadat

ΤΓΑ/433.
2.Alg.Verg.resolutie 120 II "Question of establishment of an Economie
Commission for the Middle East".30 October 1947.In:A/519.
3.E/617.
4.E/671.
5.E/703 en Ecosoc resolutie 107 VI "Question of establishment of an
Economic Commission for the Middle East".8 maart 1948.In:E/777.
6.Verslag...Zesde Zitting 1948,рад.10-13.
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de Raad in zijn zevende zitting het onderwerp uit tijdgebrek had la
ten liggen,oefende de Algemene Vergadering pressie uit op de Raad om
spoed te maken met een beslissing

. Toch kwam de Raad in zijn acht

ste en negende zitting niet tot een besluit. Op voorstel van Libanon,
eens zo vurig voorstander, werd verdere bespreking telkens uitgesteld,
in de negende zitting
2)
onbepaalde tijd

van de Economische en Sociale Raad zelfs voor

l.Alg.Verg.resolutie 199 III "Question of establishment of an Economie
Commission for the Middle East",4 december 194Θ. In: A/810.
2.ECOSOC resolutie 235 IX "Question of establishment of an Economic
Commission for the Middle East". 14 augustus 1949.1η: Ε/1553.
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HULP EN HANDEL , 1948

Drie conferenties

Tijdens de economische depressie van de dertiger jaren hadden
de regeringen gepoogd hun nationale economieën te beschermen door
middel van handelsbarrières als hoge tarieven, kwantitatieve importrestricties en wisselkoerscontrole. Toen deze in 1939 nog niet waren
opgeheven, dreigde de Tweede Wereldoorlog er een permanent karakter
aan te geven. Wel was de Amerikaanse buitenlandse handelspolitiek
sinds de Reciprocal

Trade Agreements

Act

van 1934 voorgegaan in een

liberaler koers, maar ondanks aanpassingen van de wet in 1940 en
1943 bleven resultaten uit. Alleen een geconcentreerde poging leek
in staat het oude multilaterale handelssysteem te herstellen.
Nadat in

Bretton Woods de monetaire en financiële zaken inter-

nationaal geregeld waren, werd in 1945 de bestorming ingezet tegen
het economisch nationalisme. Hierbij gingen de Verenigde Staten
voorop. President Truman meende in juni 1945, dat dit hun plicht was:
"Artificial and uneconomic trade barriers should be removed...to the
end that the standards of living of as many people as possible
throughout the world may be raised..-The large and powerful nations
of the world must assume leadership in this economic field as in
all others"1' .
Op 6 december 1945 publiceerde de Amerikaanse regering haar
"Voorstellen tot uitbreiding van wereldhandel en werkgelegenheid".
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gaf ze door aan de
Economische en Sociale Raad, die ze reeds op 1Θ februari 1946 omzette
in een oproep tot een internationale conferentie. Een comité van
negentien landen - waaronder Nederland - moest de conferentie voorbe1. Department of State Bulletin,! juli 1945,vol. XIII pag.5.
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relden op basis van de Amerikaanse ontwerp-agenda, "rekening houdend
met de speciale omstandigheden van landen, waar de industrialisatie
pas in een beginfase van ontwikkeling is". Ook de regeling van de
grondstoffenmarkt werd in hun aandacht aanbevolen

. Dit was een

eerste grote uitbreiding van het Amerikaanse voorstel. Er zouden nog
veel meer volgen tijdens de voorbesprekingen, totdat de geplande
handelsorganisatie tenslotte niet om haar beperktheid maar om haar
ongelimiteerde omvang mislukte.
Het voorbereidend comité kwam tijdens zijn eerste zitting in
Londen van 15 oktober tot 26 november 1946 tot een voorlopige formulering van de statuten voor een Internationale Handels-Organisatie
2)
(ITO) . Een speciale redactie-commissie schaafde het ontwerp bij
tot het geschikt was voor presentatie aan de Economische en Sociale
Raad. Het meest elementaire van de Amerikaanse voorstellen was erin
terug te vinden, namelijk vrijhandel,terwijl op verzoek van de
ontwikkelingslanden die wilden industrialiseren, een hoofdstuk was
toegevoegd over de protectie van hun jonge industrieën.
De Commissie voor Economie en Werkgelegenheid gaf als haar commentaar op het ontwerp dat het niet juist leek de verschillende taken in het ontwikkelingswerk nu al te verdelen over diverse Gespecialiseerde Organisaties, al had zij er geen bezwaar tegen dat aan
3)
de ITO bepaalde taken op dit gebied werden toevertrouwd . De Eco4)
nomische en Sociale Raad was het hiermee eens . Alleen Noorwegen
maakte een voorbehoud, omdat het de economische ontwikkeling geen
zaak van ITO-competentie achtte. De Sovjet-Unie onthield zich bij
de desbetreffende resolutie van stemming, aangezien het aan de voorbereiding van de handelsregulering evenmin wilde deelnemen als aan
Fonds en Bank. India verdedigde de toewijzing van ontwikkelingstaken aan de voorgestelde organisatie met het argument, dat er nooit
genoeg deskundig advies gegeven kon worden en dat de splitsing van
verschillende competentiegebieden altijd later nog zou kunnen
1. Ecosoc resolutie 13 I "The calling of an International Conference on Trade and Employment".18 februari 1946. In:Journal of the
Economic and Social Council - Resolutions adopted, maart 1946.
2. Ш-риЫ.1947.ІІ.З.
3. E/CN.1/16, E/255, E/311.
4. Ecosoc resolutie 29 IV "Functions of the International Trade
Organization regarding economic development".2 maart 1947.In:E/437.
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plaatsvinden
Korte tijd nadien kwam het voorbereidend comité van de ITO in
tweede zitting bijeen te Genève, van 10 april tot 15 augustus 1947.
De Londense voorbesprekingen moesten voor een belangrijk deel worden herhaald, omdat de economische omstandigheden van de partijen
waren veranderd en omdat men in het ITO-ontwerp nog teveel van de
Amerikaanse voorstellen meende terug te vinden. De meer welvarende landen vroegen nu ook van de ontwikkelingslanden een behoorlijke behandeling van de buitenlandse investeringen. De ITO zou een
2)
gedetailleerde investeringscode moeten opstellen . Als plaats voor
de Conferentie werd Havana gekozen, een compromis, waaruit men kon
opmaken, dat de ontwikkelingslanden en de Verenigde Staten beide
evenveel belang aan de conferentie hechtten. Bij hun eerste voorstel
in 1945 hadden de Amerikanen vooral aan de werkgelegenheid gedacht,
nu in 1947 waren de handelsbelangen van de ontwikkelingsgebieden
al tot de tweede plaats op de agenda geklommen. De Economische en
Sociale Raad aanvaardde de voorgestelde agenda op 28 juli; de weg
naar de conferentietafel lag open
Terwijl het ITO-Handvest werd uitgewerkt, besloten de regeringen
die in het voorbereidend comité waren vertegenwoordigd, inmiddels
te beginnen aan onderhandelingen over beperking van tarieven en andere handelsbelemmeringen. Voordat een internationale handelsorganisatie tot stand kwam, zetten zij al de eerste constructieve stappen om een van de voornaamste doelstellingen ervan te realiseren.
Van 10 april tot 30 oktober onderhandelden zij in Genève over de
eerste tariefsverlagingen. Het resultaat was een multilaterale overeenkomst die op 1 januari 1948 van kracht werd. Drieëntwintig landen traden toe tot de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) om samen te streven naar verhoging van de levensstandaard,
volledige werkgelegenheid, ontwikkeling van de economische bronnen
van de wereld, productie- en handelsverruiming en de bevordering van
4)
economische ontwikkeling . Als middel hiertoe koos de GATT beperkte
T717346, E/347, E/348.
2.E/469 en UN-publ.l947.II.4.
3.E/504 en Ecosoc resolutie 62 V "United Nations conference on Trade
and Employment". 28 juli 1947. In: E/573.
4.UN-publ.1947.11.10.
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protectie. Dit werd de op één na beste oplossing na de voorlopig
onhaalbare vrijhandel geacht. De GATT stemde niet iedereen tevreden, maar betekende voorlopig toch een rem op de toenemende handelsdiscriminatie .
Aan de ontwikkelingslanden werd in artikel XVIII van de overeenkomst toegestaan "to take protective and other measures affecting
imports". Zij kregen "additional facilities to enable them (a) to
maintain sufficient flexibility in their tariffstructure to be able
to grant the tariffprotection required for the establishment of a
particular industry and (b) to apply quantitative restrictions for
balance of payments purposes in a manner which takes full account
of the continued high level of demand for imports likely to be generated by their programs of economic development"

. Wel verplichtte

de GATT de ontwikkelingslanden om de bij de overeenkomst aangesloten
regeringen te raadplegen. Deze konden compensatie eisen voor veranderingen in de tariefconcessies. In de overeenkomst werden sancties
geformuleerd welke dienden om "aanbevelingen" inzake importbeperkingen
een dwingend karakter te geven.

Van 21 november 1947 tot 25 maart 1948 kwam te Havana de Confe2)
rentie der Verenigde Naties voor Handel en Werkgelegenheid bijeen
De Secretaris-Generaal had 93 uitnodigingen verzonden, waarvan 57
aan UNO-leden ( zij alleen zouden stemrecht hebben ) 18 aan niet-leden,
10 aan Gespecialiseerde Organisaties en 8 aan niet-gouvernementele
internationale organisaties. Hiervan waren er respectievelijk 48,
11,4

en 5 vertegenwoordigd. De Sovjet-Unie was niet aanwezig,

Polen en Tsjechoslowakije wel; ook Indonesië was - ondanks een
Nederlands protest - uitgenodigd en present
J.C.Campbell schreef enkele weken na de Conferentie, dat in
Havana "the loudest chorus came from industrially underdeveloped
4)
countries, particularly from the Latin-Americas"
. Verwonderlijk
was dit niet. In de voorbereidingscommissie hadden de ontwikke-

1. Ш - р и Ы . 1947.11.10.
2. Ш - р и Ы . 1948.II.D.4.
3. voorstel in E/504, protest in E/556, uitnodiging toch in Ecosoc
resolutie 62 V.
4. Campbell 194S,pag.265.
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linqslanden wel enkele concessies gekregen, maar pas in Havana konden zij ten volle van hun numerieke sterkte profiteren. Tegenover
de Verenigde Staten en Canada, die vroegen het ontwerp-Handvest zonder veel veranderingen te aanvaarden, stelden zij een stroom van
amendementen, die tegen medio december al tot zeshonderd was gegroeid. De meeste ontwikkelingslanden vroegen om meer bescherming
voor hun jonge industrieën dan in het ontwerp geboden werd. Zij
eisten blanco volmacht voor het gebruik van kwantitatieve restricties.
De Conferentie nam het oorspronkelijke ontwerp in grote lijnen
aan. De partijen kwamen overeen te onderhandelen over de reductie
van tarieven, zich te houden aan gedetailleerde voorschriften voor
het beperken of verwijderen van andere handelsbelemmeringen, af te
zien van het gebruik van quota behalve onder zorgvuldig omschreven
omstandigheden en bij grondstoffenovereenkomsten de meestbegunstigingsclausule toe te passen. Door deze maatregelen moest de ITO een
economisch wereldforum worden, dat de vrijheid reguleerde. Om de
inpassing van de ontwikkelingslanden in de vrijere handelsstructuur
geleidelijk te laten verlopen, dienden speciale regels, zoals een
vage omschrijving van de omstandigheden waarin verlof tot protectie
zou worden verleend. Voorts zou niet een tariefcommissie maar de
totale ITO-Raad, waarin de ontwikkelingslanden sterker vertegenwoordigd waren, oordelen over bijzondere tariefconcessies voor ontwikkelingslanden. De ontwikkelingslanden slaagden er niet in de
taken van de ITO uit te breiden met ontwikkelingsbevordering. De
Verenigde Staten lieten alleen

enkele algemene voorzieningen voor

hulpverlening toe en verwezen de ontwikkelingslanden verder naar
de particuliere investeerders. Toch waren de ontwikkelingslanden
niet ontevreden met de behaalde resultaten, zoals bleek toen al
hun afgevaardigden met uitzondering van de"Argentijnse het Handvest ondertekenden.
Men kan de resultaten van de Conferentie het beste samenvatten
in de woorden van de Amerikaanse delegatieleider W.L.Clayton, die
op de slotzitting zei:"The Charter is complicated and difficult, it
is long and detailed and technical. But behind its many chapters
and its scores of articles there lies a simple truth.The world will

134
be a better place to 1д. е in, if nations, instead of taking uni
lateral action without regard to the interests of others, will adopt
and follow common principles, and enter into consultation through
an international organisation when interests come into conflict "1)
Het waren mooie woorden, maar na enkele maanden weigerde het Con
gres van de Verenigde Staten de ratificatie van het Handvest. Vooral
in zakenknngen was men van mening dat Amerika teveel concessies
2)
had gedaan . Toen m december 1950 duidelijk werd dat de Amerikaanse
regering het Handvest van de ITO niet voor een tweede maal aan het
Congres zou voorleggen, kwamen de meeste kleine landen - alleen Li
beria had op dat moment de overeenkomst al geratificeerd - tot de
slotsom, dat hun deelname zinloos was, wanneer de grootste macht,
die 25% van de wereldhandel op zijn naam bracht, niet meedeed. Ook
in Nederland, waar de Tweede Kamer de ITO eerst wel had willen accep
teren, werd het ontwerp van de goedkeuringswet ingetrokken
De GATT, eigenlijk bedoeld als noodoplossing in afwachting van
de regelingen van Havana, bleef over als de uitwerking van één punt
van het programma van de mislukte internationale organisatie. Het
comité ter voorbereiding van de ITO werd feitelijk een permanent
GATT-orgaan. In juli 1948 hadden 22 van de 23 landen de overeenkomst
al in werking gesteld. Op verzoek van Brazilië, Cuba, Ceylon en
Pakistan werden de onderhandelingen in augustus 1948 op enkele punten heropend, onder andere om de GATT meer in de sfeer van de ITO
te brengen. Het stelsel van Genève ging daarna zijn eigen weg.
Het strakke verdrag van Havana, dat alles probeerde te omvatten en nauwgezet te regelen, moest in de praktijk onderdoen voor
de meer beperkte en technisch werkende GATT. De GATT bleef jarenlang
het enige forum waar algemeen aanvaarde regels voor de internationale
handel konden worden opgesteld.
De ontwikkelingslanden, onder leiding van de Latijnsamenkaanse,
kwamen bij de conferenties van Genève en Havana voor het eerst doel1. Campbell 1948, pag.246.
2. Campbell 1948, pag. 209 ev.
3. Handelingen, 1948-1949»Tweede Kamer,Bijlagen A 1000 III 10 (Voorlopig Verslag Begroting Buitenlandse Zaken 1949, 9 november 1948);
Handelingen, 1950-1951,Tweede Kamer, Bijlagen no. 1719.
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bewust tot een zekere blokvorming. Hier begon, na incidentele samenwerking, de groei naar een derde macht. Voor het overige waren
de resultaten van Genève en Havana voor de ontwikkelingslanden niet
best. De ITO bleek een voorbijgaande hoop en in Genève verkregen zij
slechts

beperkte voordelen. Het voornaamste was, dat zij hun protec-

tie mochten handhaven als uitzondering op de multilateraal gereglementeerde handelsverruiming. Achter deze omheining konden zij iets
rustiger werken aan hun economische ontwikkeling.
De conferenties over de ITO en de GATT waren de eerste die zich
op grote schaal bezighielden met het complex van vraagstukken dat
later in de leuze "trade, not aid" werd samengevat. Velen gingen in
1947 en 1948 inzien dat vooruitgang niet alleen afhankelijk is van
technische hulp en investeringen maar ook van behoorlijke kansen in
de alledaagse commerciële contacten. In deze zin verdienen de niet
tot stand gekomen ITO en de niet al te sterk gestarte GATT een
plaats in de geschiedenis van de internationale ontwikkelingssamenwerking.

Enige maanden na beide economische conferenties op regeringsniveau vond onder auspiciën van de Verenigde Naties een internationale conferentie van deskundigen plaats waarvan het onderwerp in
verwijderd verband stond met het voorgaande: de Wetenschappelijke
Conferentie der Verenigde Naties over het behoud en gebruik van
natuurlijke hulpbronnen (United Nations Scientific Conference on
the Conservation ans Utilisation of Resources - UNSCCUR).
Al op 13 September 1946 had de Amerikaanse afgevaardigde aan
de Economische en Sociale Raad gevraagd zo'η conferentie te be
leggen in de tweede helft van 1947, volgens een suggestie van pre
sident Truman van 4 september 1946. De president had hem op die
datum geschreven, dat "the adequate utilisation of modem science
can

become a major basis of world prosperity" en dat daarom

alle nieuwe technieken moesten worden samengevoegd "particularly for
the benefit of underdeveloped areas"
De UNSCCUR zou als vier agendapunten moeten krijgen:
- de hernieuwbare bronnen (bodem, flora, fauna)
1. E/139.
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- de niet-hernieuwbare bronnen
- de energiebronnen

(brandstoffen)

(atomaire en electrische energie)

- de gezamenlijke problemen van de verschillende groepen van
bronnen.
Het leek het beste de behandeling hiervan toe te vertrouwen aan
deskundigen, die niet noodzakelijk de visie van hun regering behoefden weer te geven, maar gekozen waren op basis van hun persoonlijke
capaciteiten.
De Secretaris-Generaal vroeg op 5 december 1946 in een brief
aan alle UNO-Leden om aandacht voor het Amerikaanse voorstel. Op 20
maart 1947 antwoordde de Nederlandse regering, dat zij in beginsel
tot deelname bereid was. In september 1947 zou te Scheveningen echter
een wereldconferentie over aardolie plaatsvinden, die zou worden
bijgewoond door 30 UNO-Leden; de Nederlandse regering gaf in overweging de UNSCCUR pas na deze conferentie te laten houden

.Ook Rus-

land bepleitte in de Economische en Sociale Raad verschuiving naar
1948. De Ecosoc vroeg in een resolutie nadrukkelijk om het bijeen2)
roepen van een niet-politieke, wetenschappelijke conferentie
De Secretaris-Generaal stelde naar aanleiding hiervan in november
1947 een commissie van advies in om de voorbereiding ter hand te
3)
nemen
In januari 1948 kon de Secretaris-Generaal de eerste concrete
voorstellen omtrent de conferentie doen. De zorg voor de ontwikkelingslanden bleek toen sterk naar voren te zijn gekomen , zodanig
zelfs dat als voornaamste doel van de conferentie werd genoemd "the
sharing of detailed specialised knowledge and the exchange of counsel
on the broader aspects of development programmes...in the interest
of higher standards of living for the peoples of the world".
Naast plenaire zittingen moesten er speciale technische bijeenkomsten worden gehouden over ontwikkelingsproblemen zoals de industrialisatie, de agrarische produktie, de behoefte aan geschoold personeel

en de verschillende methoden om de ontwikkelingsproblemen on4)
der de aandacht van technici en specialisten te brengen
1. E/279.
2. E/377 en Ecosoc resolutie 32 IV "United Nations Conference on the
Conservation and Utilization of Resources".28 maart 1947.In:E/437.
3. E/595.

4. E/605.
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De Economische en Sociale Raad aanvaardde de nieuwe opzet en
stelde een voorbereidende commissie in, die het programma meer gedetailleerd moest uitwerken. Vervolgens werden uitnodigingen verzonder aan alle UNO-Leden, de Gespecialiseerde Organisaties van de
United Nations Family en de door de UNO erkende en als adviseurs
toegelaten nietgouvernementele organisaties
Ruim zevenhonderd deelnemers uit meer dan vijftig landen namen van 17 augustus tot 6 september 1948 te Lake Success aan de
2)
conferentie deel

. Zij gaven minder aandacht aan de ontwikkelings-

problemen dan men na de voorbesprekingen had mogen verwachten. De
ontwikkelingslanden beschikten eenvoudigweg niet over voldoende gespecialiseerde deskundigen om hun problematiek in dit gezelschap op
hoog wetenschappelijk niveau aan de orde te stellen. Voorzover de
armere landen in de belangstelling kwamen, gold het vooral hun rijke
bezit aan grondstoffen, die de Westerse landen goed konden gebruiken.
Alleen omdat de inventarisatie van de natuurlijke rijkdommen van de
ontwikkelingslanden later betekenis heeft gekregen voor de welvaartsverhoging in deze landen, kan aan de conferentie een plaats in de
voorgeschiedenis van de ontwikkelingssamenwerking worden toegekend.
Het rapport van de conferentie leek de UNO niet veel te interesseren. Wel vroeg de Economische en Sociale Raad de Secretaris-Generaal een programma te beginnen van systematisch onderzoek naar nietagrarische natuurlijke bronnen en eventueel op verzoek van UNO-Leden
3)
speciale conferenties te organiseren over bepaalde bronnen . In de
concrete ontwikkelingsactiviteiten van de Verenigde Naties vindt
men echter weinig aanwijzingen, dat op de wetenschappelijke resulta4)
ten van de monsterconferentie is voortgebouwd . Na een succesvol
1. E/645 en Ecosoc resolutie 109 VI "United Nations Conference on
the Conservation and Utilization of Resources".11 februari 1948.
In:E/777. Zie ook E/792.
2. onder hen elf Nederlanders,die vooral aandacht kregen wegens de
Zuiderzeewerken; het conferentieverslag is E/1579.
3. Ecosoc resolutie 271 X "United Nations Conference on the Conservation and Utilization of Resources".13 februari 1950.In:E/1661.
4. wel bijvoorbeeld in UN-publ.1950.II.D.3;minder in Ecosoc resolutie
345 XII "Report by the Secretary-General under Council resolution
271 X on the conservation and utilization of resources.Measures in
relation to international action for conservation and utilization
of non-agricultural resources".9maart 1951.In:E/1987.
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overlijden werd de UNSCCUR in stilte begraven.

De Verenigde Naties, 1948

De Subcommissie voor Economische Ontwikkeling was in October
1946 ingesteld voor de Commissie voor Economie en Werkgelegenheid
van de Economische en Sociale Raad. Zij kwam pas van 17 november
tot 16 december 1947 voor de eerste maal bijeen , met als enige en
algemene agendapunt - conform de taakomschrijving - de studie van
maatregelen om economische ontwikkeling te bevorderen en natuurlijke
bronnen beter te gebruiken
De zeven deskundige leden van de Subcommissie, onder voorzitterschap van de Indiase econoom V. Rao, vonden dit te veel omvattend
om in één zitting uitputtend te behandelen. De Subcommissie vond het
vaststellen van algemene beginselen voor economische ontwikkeling
en voor internationale actie het voornaamste deel van haar taak en
besloot zich voorlopig hiertoe te beperken. Helemaal zonder gegevens
behoefde zij het niet te stellen. In de Volkenbond reeds en ook in
de beide eerste jaren van de Verenigde Naties waren bij verschillende
gelegenheden uitgangspunten en algemene voorwaarden geformuleerd.
De Subcommissie kon deze verzameld, geordend, aangevuld en van commentaar voorzien, in haar rapport verwerken. Zo treffen wij opmerkingen aan over de terminologie. Het begrip onderontwikkelde

landen

"zegt alleen iets over de economische toestand, niet over de graad
van beschaving" en de term economische

ontwikkeling

doelt op " het

verhogen van levensstandaard en volledige werkgelegenheid en het
scheppen van voorwaarden voor vooruitgang en ontwikkeling op economisch en sociaal gebied".
Van de factoren, die invloed hebben op de ontwikkeling, noemden de deskundigen de economisch-sociale

structuur, de regerings-

politiek, de bezitsverhoudingen en het klimaat. Verder wezen zij op
het belang van politieke onafhankelijkheid en van de afwezigheid
van alle buitenlandse politiek-economische invloeden. Industrialisatie was volgens hen van beslissende betekenis en moest in alle
ontwikkelingsprogramma's op de eerste plaats staan. Het was duide1. E/CN.l/Sub.3/2; E/CN.1/47.
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lijk, dat de laatste punten vooral de mening weergaven van de deskundigen uit ontwikkelingslanden in de Subcommissie, gesteund door
die van de Sovjet-Unie. Zonder zich voor particuliere of publieke
vormen van onderneming uit te spreken legde de Suboommissie verder
nadruk op de rol van de regelingen. Zij pleitte voor nauwe samenwerking met de Verenigde Naties en de Gespecialiseerde Organisaties,
al bleef de eigen verantwoordelijkheid van de ontwikkelingslanden
voor hun vooruitgang voorop staan.
Een aantal actiepunten completeerde de beginselverklaring. Van
Wereldbank en Fonds vroeg de Subcommissie een liberaler beleid, met
meer oog voor de belangen van de ontwikkelingslanden. De technische
hulp reserveerden de deskundigen voor gedetailleerder beschouwing
tijdens een volgende zitting, al stelden zij ook hierbij het ontbreken van iedere uitbuiting alvast als voorwaarde.
Het rapport van de Subcommissie voor Economische Ontwikkeling
vormde - om een commentaar van de Wereldbank aan te halen - "het
eerste totaaloverzicht door een UNO-orgaan over het probleem van
economische ontwikkeling, en zal bijgevolg aanzienlijke invloed
hebben op de toekomstige werkzaamheden op dit gebied van de regionale en internationale instellingen" . Het was daarom voor de Wereldbank van belang de fouten welke mogelijk waren ingeslopen, aan te
wijzen. De Bank had vooral kritiek op de achterstelling van de
landbouw bij de industrialisatie. Met het oog op de voedseltekorten
zou agrarische ontwikkeling sneller rendement geven en beter tot de
economische ontwikkeling bijdragen, meende de Bank. Verder stelden
de arme landen zich te veel voor van de omvang van de buitenlandse
hulp en van de eigen absorptiecapaciteit. Het werk van de internationale organisaties zou, nog steeds volgens de Wereldbank, vooral
moeten bestaan in het zenden van deskundigen en niet zozeer in de
door de Subcommissie gewenste materiële steun. De Wereldbank ging
niet in op de opmerking van de Subcommissie, dat de hulp aan ontwikkelingslanden totdantoe in geen verhouding stond tot de hoogte
van de nood of de omvang van de behoefte.

De resultaten van het overleg in de Subcommissie waren officieel
1. E/CN.1/50.
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nog niet aan de Economische en Sociale Raad bekend gemaakt, toen deze
voor de zesde maal bijeenkwam in het voorjaar van 1948. Toch ontbrak
de technische hulp er niet op de agenda. De Sociale Commissie van
de Raad had in september 1947 de sociale adviesdiensten besproken
en hoge prioriteit gegeven aan het werk in de ontwikkelingslanden.
Zij signaleerde

een grote behoefte aan deskundige adviezen, omdat

de ontwikkelingsprogramma's pas voor de eerste maal werden opgezet
en er geen ervaren personeel voorhanden was om dit te doen
Wellicht naar aanleiding hiervan, diende Brazilië een voorstel
in, waarbij het vroeg om de instelling van een internationaal centrum voor de opleiding van overheidsambtenaren. In een nota van
toelichting zette Brazilië uiteen, dat personele steun voor de
sociaal-economische vooruitgang belangrijker was dan materiële.
Doordat er geen beroepsopleiding bestond voor ambtenaren, vormde
de bezetting van het overheidsapparaat in de ontwikkelingslanden
een contrast met de rationele aanpak van het bedrijfsleven. Het
was een trieste paradox, aldus Brazilië, dat zo'η gebrekkig toege
ruste overheid eigenlijk aan de industriële sectoren leiding moest
geven. Dezelfde armoede, die alleen door een efficiënt bestuur kon
worden bestreden, verhinderde echter de opleiding van goede bestuursambtenaren. De vorming van goede leiders was - nog steeds volgens
Brazilië - conditio sine qua non voor economische ontwikkeling. De
Verenigde Naties konden en moesten dit doen door conform artikel 55
van het Handvest in een internationaal centrum personeel te scholen,
onderzoek te verrichten, technische informatie en hulp te verschaffen
en vakliteratuur te publiceren, dit alles op het gebied van planning,
organisatie, leiding, coördinatie, rapportage, begroting en controle.
In het verlengde van de resoluties betreffende deskundige adviezen
van de Algemene Vergadering en de Raad, " the establishment of an
International Centre for Training in Public Administration would be
a direct, concrete and farreaching contribution in the field of
2)
technical assistance to Member-Governments"
Het gevraagde centrum voor ambtenarenopleiding kreeg een warm
onthaal, vooral van de Latijnsamerikaanse ontwikkelingslanden. Mexico
1 7 E/578/Rev.3.
2. E/610, + Add.l.
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bijvoorbeeld noemde het voorstel constructief en "bound to be highly
benificial"

. België echter wees op het achttien jaar oude, in

Brussel gevestigde Internationale Instituut voor Bestuurswetenschappen, dat met de Economische en Sociale Raad nauw contact onderhield
en dat "fulfills to a very large extent the object of the Brazilian
2)
delegation's draft resolution" . De ontwikkelingslanden waren met
deze Westerse instelling niet tevreden en hielden vast aan hun voorstel om het UNO-Secretariaat in te schakelen. In een resolutie verzocht de Ecosoc tenslotte de Secretaris-Generaal om zo spoedig mogelijk een studie aan de Raad voor te leggen over de mogelijkheden
van een nieuw centrum op basis van een aantal aan het Braziliaanse
voorstel ontleende beginselen en taken
Behalve aan deze nieuwe vorm van ontwikkelingshulp, wijdde de
Raad begin 194Θ aandacht aan al eerder ingeslagen wegen van hulp
verlening. Hij stelde de Economische Commissie voor Latijns Amerika
in en onderzocht de mogelijkheden voor een soortgelijke commissie
4)
voor het Midden-Oosten

. Hij aanvaardde het eerste economisch we

reldoverzicht, maar verwierp een Poolse ontwerpresolutie die aan
de gegevens van dit overzicht de conclusie wilde verbinden, dat in
dustrialisatie van de ontwikkelingslanden een noodzakelijke voor
waarde was voor economische stabiliteit

.De Raad omschreef de taak

van de Internationale Handels-Organisatie op het gebied van de
economische ontwikkeling en besprak de wereldvoedselcrisis

. De

ontwerpresolutie van de Sociale Commissie over hulp aan ontwikke
lingslanden werd aanvaard. De Ecosoc vroeg aan dezelfde commissie
of de sociale adviesdiensten in 1949 moesten worden voortgezet

ТГ~І/674.
2. E/664.
3. Ecosoc resolutie 132 VI "International facilities for the promotion
of training in public administration".24 februari 1948.1η: E/777.
4. Ecosoc resolutie 106 en 107, zie boven.
5. E/675,E/676,Ecosoc resolutie 102 VI "Survey of world economie con
ditions and trends". 24 februari 1948.In:E/777. UN-publ.1948.II.C.1.
6. Έ,/ΊΧ^,Έ,/ΊΧΊ en Ecosoc resolutie 104 VI "Resolutions of the United
Nations Conference on Trade and Employment".3 maart 1948.In: E/777;
en E/613 en Ecosoc resolutie 103 VI "World food Crisis". 2 maart
1948. In: E/777.
7. Ecosoc resolutie 122 В VI "Advisory Social Welfare Services" en
122 С VI "Social problems in underdeveloped areas". 1 maart 1948.
In: E/777.
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De opsomming wijst uit dat, ondanks het ontbreken van rapporten
van de speciaal hiermee belaste Commissie en Subcommissie, voldoende
agendapunten voorhanden waren die op de problemen van de ontwikke
lingslanden betrekking hadden. De reeks toont tevens aan, dat de
zorg voor de ontwikkelingsgebieden in het begin van 1948 al veel
sectoren omvatte.
Het ШО-Secretariaat legde aan de zesde vergadering van de
Economische en Sociale Raad een werkprogramma voor 1948 voor. Onder
andere moest de Commissie voor Economie en Werkgelegenheid de Sub
commissie voor Economische Ontwikkeling in het oog houden; de laatste
moest

studies verrichten op een zevental gebieden, waarvan er

drie op ontwikkelingsfinanciering betrekking hadden, één op industrialisatie en twee op goederenschaarste en ruilvoet
Het Secretariaat droeg met zijn werkprogramma niet bij aan een
spoediger totstandkoming van de ontwikkelingshulp. Door de verticale
ordening van Raad,Commissies en Subcommissies te accentueren,verhinderde het een snelle behandeling van verschillende zaken. De verplichtingen van de verschillende UNO-organen tegenover hogere organen komen namelijk niet tot uiting in de chronologische orde van de ver2)
gaderingen van deze organen . Het jaar 1948 leverde een goed voor-»
beeld hiervan. De Subcommissie bracht over haar eerste zitting
-december 1947- rapport uit aan de Commissie. Deze kon in mei 1948
weinig zinvols over het rapport zeggen, omdat inmiddels de Economische en Sociale Raad al had vergaderd;

de zevende Ecosoc kreeg

het rapport van de Commissie, maar kon er weinig mee doen, omdat
het deel over de Subcommissie in augustus alweer verouderd was tengevolge van de tweede bijeenkomst van de Subcommisie in juni 1948.
Strikt formeel genomen betekende een en ander, dat het commentaar
van de hoogste instantie op de eerste zitting van de Subcommissie
in december 1947 pas via Commissie, Raad en Commissie bij de vierde
zitting van de Subcommissie in mei 1950 terechtkwam. Er waren toen
tweeëneenhalf jaar en vijf Raadsbijeenkomsten voorbijgegaan.
De Subcommissie, in een hiërarchisch weinig benijdenswaardige
positie, trok zich niet veel aan van de ontvangen richtlijnen en
ging haar eigen weg.
1. E/626.
2. zie bijlage 1.
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De Raad vroeg aan de Subcommissie aandacht voor industrialisatie,
maar de Subcommissie legde dit naast zich neer en sprak tijdens haar
volgende bijeenkomst over technische hulp, vooral voor onderwijs en
opleiding. Omgekeerd ging het resultaat van de Subcommissie niet
altijd eerst naar Commissie en Raad ter beoordeling. De ontwikkelingslanden, die bij de Subcommissie het meeste belang hadden, doorbraken eind 1948 de formele orde door de resultaten van de tweede
zitting van de Subcommissie ineens in de Algemene Vergadering ter
sprake te brengen. Commissie en Raad voelden zich wel gepasseerd,
maar de ontwikkelingslanden hadden hun buit jaren eerder binnen dan
bij een normale procedure het geval geweest zou zijn.

De Commissie voor Economie en Werkgelegenheid hield van 19 april
tot 6 mei 194B haar derde zitting,onder andere om het rapport van
de Subcommissie voor Economische Ontwikkeling te bespreken

.Over

het algemeen was de Commissie het met de Subcommissie eens, maar
enkele formuleringen, welke voor de meer welvarende landen moeilijk
aanvaardbaar waren, werden nu door de Westerse staten herzien. In
de politiek samengestelde Commissie hadden zij meer gewicht dan in
de crypto-politieke en ook veel kleinere Subcommissie. Industrialisatie was volgens België, Canada, Frankrijk, de Verenigde Staten en
het Verenigd Koninkrijk, niet "beslissend" maar "belangrijk". Een
bredere uitwerking van het ontwikkelingsprobleem, ook buiten de
industriële sfeer, achtten deze Leden wenselijk. De stelling, dat
de politieke afhankelijkheid een vertragende factor voor economische ontwikkeling zou zijn, vochten de westelijke landen eveneens
aan. Tsjechoslowakije, India, Noorwegen, Polen, Wit-Rusland en de
Sovjet-Unie waren het daarentegen op dit punt geheel met de Subcommissie eens.
De technische hulp kreeg in de Commissie weinig speciale aandacht. De Secretaris-Generaal ontving nog eens het verzoek aan alle
UNO-Leden duidelijk te maken, dat technische bijstand verkrijgbaar
was, maar de financiering ervan bleef buiten de discussie.Zo bereikte de Commissie weinig vooruitgang op het gebied van de daadwerkeΤΓΤ/790 + Add.l.,E/CN.l/44/Add.l, E/CN.1/50, E/CN.1/52, E/CN.1/58,
E/CN.1/60.
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lijke ontwikkelingshulp. Alleen de principes van de internationale
hulpverlening werden aan de inzichten van de Westerse landen aangepast.
De Subcommissie voor Economische Ontwikkeling hield van 14 tot
30 juni 1948 haar tweede bijeenkomst

. Bij het agendapunt "inter-

national aid for the mobilisation of the national resources of underdeveloped countries for their economic development" stelde zij - zoals zij zelf tijdens haar eerste vergadering had beloofd - de technische hulp aan de orde. Maar eerst gingen de zeven deskundigen nog
even in op het verschil van opvatting tussen Commissie en Subcommissie. Op het gevaar af in een nietes-welles-spelletje verzeild te raken, formuleerde de Subcommissie nogmaals als haar mening, dat industrialisatie "beslissend" was voor de economische ontwikkeling.
In aansluiting op de omstreden beginselverklaring constateerde
de Subcommissie dat technische bijstand niet strijdig was met de
primair eigen verantwoordelijkheid van de ontwikkelingslanden voor
hun vooruitgang. De Subcommissie noemde vervolgens een aantal beginselen voor technische hulp. Hulp wordt alleen gegeven op verzoek, op basis van behoefte, in de gevraagde vorm, zonder economische of politieke inmenging en alleen via de regering van het ontwikkelingsland, nadat deze eerst zoveel mogelijk zelf heeft gedaan.
De hulp moet verder van hoge kwaliteit en technisch competent zijn.
Na de praktijk bij de Gespecialiseerde Organisaties te hebben
bekeken, constateerde de Subcommissie, dat de volgende vormen van
hulpverlening mogelijk waren: uitzending van internationale teams
van deskundigen naar ontwikkelingslanden; opleiding van deskundigen
uit ontwikkelingslanden in het buitenland; plaatselijke opleidingen
in ontwikkelingslanden en internationale conferenties. Zowel de
Verenigde Naties als de Gespecialiseerde Organisaties zouden nooit
in staat zijn alle soorten deskundigen permanent 'uit eigen voorraad
leverbaar'te hebben. Zij konden echter bemiddelen tussen de ontwikkelingslanden en de Westerse landen, wanneer deze hun vraag en aanbod
van deskundigen langs de wereldorganisaties zouden laten lopen.
De bestaande bemiddeling was wel vatbaar voor uitbreiding en verbetering, zoals bleek uit een overzicht van de Secretaris-Generaal.
1. E/CN.1/61.
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Van de 59 gevallen van hulpverlening door de Verenigde Naties en Gespecialiseerde Organisaties stonden er slechts drie op naam van het
UNO-Secretariaat. Daarnaast had de UNO het statistische wereldcongres
georganiseerd en de conferentie over natuurlijke bronnen voorbereid .
Wie zocht naar een reden waarom de hulpverlening van UNO-zijde
zo beperkt was, moest volgens de Subcommissie allereerst kijken naar
de regeling die gold voor de financiering van de bijstand. Dat het
ontwikkelingsland de onkosten van de adviseur en het salaris van
zijn eventuele vervanger in het UNO-Secretariaat moest betalen,
achtte de Subcommissie onbevredigend. Aanvragers konden door dit
vooruitzicht worden afgeschrikt. Daarom moesten bepaalde onkosten
eigenlijk ten laste van een aparte begrotingspost van de Verenigde
Naties kunnen komen. Slechts één lid verzette zich tegen dit voorstel en wilde, dat de ontwikkelingslanden de technische hulp helemaal
zouden betalen. Men behoeft er niet naar te raden, dat het de Sovjetunie was die deze zakelijke aanpak bepleitte.
Met haar uitspraak over de bekostiging van de technische adviezen stelde de Subcommissie de weg open naar ontwikkelingshulp in de
eigenlijke zin van het woord. De "hulp" van deskundigen was tot op
dat moment op zakelijke grondslag geregeld. Voor alle adviseurs moest
immers ten volle worden betaald door het "geholpen" land. Door van
evenredige financiële tegenprestatie af te willen zien, gaf de Subcommissie de impuls tot een breder hulpverlening door de Verenigde
Naties. Nadat de UNO sinds 1945 organisatorisch en theoretisch aandacht aan de ontwikkelingsproblemen had gegeven en sinds eind 1946
adviseurs beschikbaar had gesteld, zei een afdeling binnen de UNO
nu in 1948 - niet voor het eerst - dat dit allemaal onvoldoende
was om de problemen dichter tot een oplossing te brengen, en - wêl
voor het eerst - dat een bijdrage-om-niet noodzakelijk was.
De Subcommissie voor Economische Ontwikkeling bracht een nieuwe
dimensie in de langzaam groeiende gedachte van ontwikkelingshulp.
Tot op dat moment had de UNO de algemene verantwoordelijkheid wel
erkend, maar er geen harde conclusies uit getrokken. In 1948 begon
hierin verandering te komen. Wie de noodzaak tot helpen erkende,
moest natuurlijk ook bereid zijn offers ervoor te brengen. Zou de
1. E/CN/l/Sub.3/24.
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UNO dit niet doen, dan zou de oprechtheid van resolutie 52 van de
Algemene Vergadering op zijn minst twijfelachtig zijn. De Subcommissie haalde de hulpverlening uit de sfeer van de 'Schöngeisterei' naar
de 'Realpolitik' en nog wel met een redenering die geen excuus toeliet voor wie dan ook. De resolutie van de Algemene Vergadering was
indertijd immers met algemene stemmen aangenomen.

Enkele weken na het verschijnen van het rapport van de Subcommissie zette de UNO een andere belangrijke stap door de uitzending
van een breed opgezette missie voor deskundig advies. De "hulp"
was niet gratis, omdat de goedkeuring van de hogere organen voor
het wijzigingsvoorstel nog ontbrak, maar zij beantwoordde overigens
helemaal aan de door de Subcommissie bepleite nauwe samenwerking
tussen de Verenigde Naties en de Gespecialiseerde Organisaties. Op
de weg naar het Expanded Programme, waarin zulke samenwerking de
orde van de dag zou zijn, was deze primeur zeker van belang.
Haïti legde op 10 juli 1948 bij het UNO-Secretariaat officieel
het verzoek over om bezoek te krijgen van een groep deskundigen die
bij het opstellen van nationale ontwikkelingsplannen zouden kunnen
adviseren. In oktober 1948 vertrok een missie van tien deskundigen,
die was samengesteld uit een chef en twee assistenten van de Verenigde Naties, twee specialisten inzake agrarische ontwikkeling
en tropische landbouw van de FAO, één voor achtereenvolgens industriële ontwikkeling (UNO), financiën en kredietinstellingen (IMF)»openbare financiën (UNO), lager onderwijs (UNESCO) en gezondheidszorg(WHO),
Hun rapport Mission

to Haiti

(mei 1949) gaf veel ontwikkelingslanden

vertrouwen in de mogelijkheden tot hulp van de Verenigde Naties en
leidde tot een intensiever gebruik van de geboden kans op hulp. De
Halti-missie was een eerste succesje van de samenwerking binnen de
United Nations Family in dienst van de ontwikkelingsgebieden

Van 19 juli tot 29 augustus 1948 kwam de Economische en Sociale
2)
Raad in zevende zitting bijeen . Het rapport van de Commissie voor
Economie en Werkgelegenheid kreeg van de Raadsafgevaardigden weer
l.UN-publ.1949.II.B.2.
2.Verslag...Zevende Zitting

1949, pag.17-18.
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weinig lof. De Raad achtte het rapport van de derde zitting van de
Commissie onvoldoende, al begreep hij, dat de vérgaande invloed van
de politieke tegenstellingen zeker een excuus was.
Twee ontwerpresoluties had de Commissie aan de Raad voorgelegd.
De eerste, over de financiering· van de ontwikkeling, erkende de eigen
verantwoordelijkheid van de ontwikkelingslanden voor hun vooruitgang,
maar noemde buitenlandse middelen een noodzakelijke aanvulling. De
Nederlandse afgevaardigde H.C. Gelissen merkte hierbij op, dat de
Commissie te weinig aandacht had gegeven aan de rol van buitenlandse
investeringen en leningen en dat zij het probleem van de zekerheid
voor de beleggers had verwaarloosd. Rusland, dat zich tegen iedere
vorm van buitenlandse financiële hulp verzette, vond bij de ontwikkelingslanden geen dank voor zijn anti-imperialisme. Chili bijvoorbeeld wees op de gunstige gevolgen, die het van Amerikaanse leningen
had ondervonden. De Westerse landen wilden het ontwerp voor nadere
bestudering terugsturen naar de Commissie, maar de ontwikkelingslanden verzetten zich hiertegen. Men vond elkaar in een compromis. De
omschrijving van de Commissie werd in een resolutie een nuttige
tussentijdse formulering van bepaalde beginselen genoemd, op basis
waarvan verdere studie moest plaatsvinden
Het wekt op het eerste gezicht verbazing, dat deze resolutie
zoveel discussies uitlokte. Waarom wilden de rijkere landen van de
Economische en Sociale Raad de principiële formulering van de verantwoordelijkheden voor de economische ontwikkeling niet onderschrijven? Hun bedenking was, dat de hele problematiek nog nieuw en nauwelijks verkend was, waardoor het onmogelijk was zich reeds op een
beginsel vast te leggen. Eerst wensten zij overzicht en inzicht, dan
pas wilden zij hun plaats bepalen. De studie van de ontwikkelingsvraagstukken moest enige tijd voortduren, zodat - of opdat ? - de
financiering nog even kon wachten.
De Raad nam de tweede ontwerpresolutie van de Commissie voor
Economie en Werkgelegenheid ongewijzigd aan. Hiermee deelde hij aan
landen die deskundige hulp nodig hadden nogmaals mee, dat de Secretaris-Generaal deze kon leveren

. In deze resolutie bleek weer het

1. Ecosoc resolutie 139 В VII "Economie and Employment Commission".
26 augustus 1948. In:E/1065.
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nadeel van de strakke hiërarchische en slechte chronologische ordening van de verschillende UNO-organen ten opzichte van elkaar. De
Raad onderschreef een maandenoud idee zonder aan de recente uitspraak van de Subcommissie over de financiering van de technische
hulp aandacht te geven.
De Economische en Sociale Raad besteedde in de zomer van 1948
verder veel aandacht aan de rapporten van de regionale commissies
en van de Havana-conferentie

. De Statistische Commissie kreeg het

verzoek aan de ontwikkelingslanden bijzondere aandacht te besteden
en hen hulp te verlenen bij het verzamelen en verwerken van gege2)
vens . Op voorstel van de Sociale Commissie vroeg de Raad de
Algemene Vergadering om de sociale adviesdiensten te laten voortbestaan

. Het rapport van de Secretaris-Generaal over de mogelijk-

heden van een internationaal centrum voor de opleiding van bestuurs4)
ambtenaren kwam wegens tijdgebrek niet in behandeling
Naar aanleiding van een overzicht van de Wereldbank

, sprak de

Raad de hoop uit, dat na het herstel van Europa de ontwikkeling de
6)
voornaamste aandacht zou krijgen . De Bank moest volgens de Raad
op gemakkelijkervoorwaarden leningen verstrekken aan laagontwikkelde
landen. Nederland onthield zich bij deze uitspraak van stemming,
omdat het accoord tussen de Wereldbank en de Verenigde Naties had
bepaald dat de politieke wereldorganisatie geen aanbevelingen zou
geven aan haar financiële tegenhanger
De Wereldbank wees het Ecosoc-advies dan ook af. Toch reageerde
zij er in zekere zin op. Haar derde jaarverslag, in september 1948,
vermeldde een eerste lening voor ontwikkeling, nl. $ 16 miljoen voor
1. Ecosoc resoluties 143 VII "Economic Commission for Europe" (4 augustus 1948), 144 VII "Economic Commission for Asia and the Far
East" (2/16/18/19 augustus 1948), 145 VII "Economic Commission
for Latin America" (23 augustus 1948) en 142 VII "U.N.Conference
on Trade and Employment" (11 augustus 1948). Alle ιη:Ε/1065.
2. Ecosoc resolutie 149 С VII "Statistical Commission". 27 augustus
1948. In:E/1065.
3. E/799, E/828 en Ecosoc resolutie 155 A VII "Advisory Social Wel
fare Services". 13 augustus 1948. In:E/1065.

4. E/849.
5. E/803.
6. Ecosoc resolutie 167 E VII "Report of the International Bank for
Reconstruction and Development". 28 augustus 1948. In:E/1065.
7. Verslag...Zevende
Zitting
1949,рад.72.
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Chili, en bevatte een commentaar dat de opvatting van de westelijke
landen over de eigen verantwoordelijkheid van de ontwikkelingslanden
weerspiegelde: "Foreign capital can not be relied upon to do more
than support local development efforts"

. De Bank meende dat grote

hindernissen voor snelle economische ontwikkeling behalve in kapi
taalgebrek gelegen waren in gebrek aan technisch en commercieel
leidinggevend personeel, economische instabiliteit en het ontbre
ken van goede prognoses voor de toekomst.

De Derde Algemene Vergadering
De derde Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kwam van
21 september tot 12 december 194Θ te Parijs bijeen. De Nederlandse
2)
. Voor de

delegatie stond onder leiding van Minister D.U.Stikker

Tweede Commissie gingen C.L.i,atijn,nog altijd verbonden aan het
Ministerie van Economische Zaken, en A.Jonkers van het Ministerie
van Overzeese Gebiedsdelen mee. De vergadering werd gekenmerkt door
onzekerheid en angst voor de wereldvrede. De internationale span
ning was nog groter dan in 1946 en 1947. Bij de kleinere landen
leefde de vrees dat de Sovjet-Unie zich uit de wereldorganisatie
zou terugtrekken. De crisis rond Berlijn, het geografische middel
punt van de Koude Oorlog, bleef formeel buiten de discussies, maar
beïnvloedde deze wel. Palestina, Korea, Spanje, Zuid-Afrika en de
voormalige Italiaanse koloniën verschenen wel op de agenda.
De wens om de internationale vrede te bewaren en te bevorderen
werd door Oost-West-tegenstelling eerder versterkt dein verzwakt. De
Verenigde Naties genoten in 1948 echter minder dan voorheen vertrouwen als vredesinstrument. Veel regeringen hadden reeds buiten de
wereldorganisatie gezocht naar vormen van samenwerking die aan de
politieke en militaire eisen van de tijd beantwoordden. De economimische en sociale problemen bleven liggen voor de UNO. Het werk van de
Economische en Sociale Raad en de vooruitgang van minderontwikke1de
gebieden

stonden nog enigszins buiten de Koude Oorlog. Zij boden

1. International Bank for Reconstruction and Development - Third
annual report.Washington, 194Θ.
2. zie hun Verslag...1950. De Beus 1964 vergelijkt de Algemene
Vergadering van 1948 met die van 1963.
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de UNO een kans om haar politieke machteloosheid gedeeltelijk te
compenseren en kwamen in deze Algemene Vergadering dan ook ruimschoots ter sprake.
Bi] het langdurige en diepgaande debat van de Tweede Commissie
van de Algemene Vergadering werd de scheiding tussen meer- en minderontwikkelde landen alweer wat scherper getrokken. De ontwikkelingslanden lieten weten dat zij ontevreden waren over de eenzijdige gerichtheid van de Amerikaanse hulpverlening op het hoogontwikkelde Europa met verwaarlozing van de veel armere, talrijkere
en dichterbevolkte gebieden erbuiten. Latijns Amerika ging hierbij
nog steeds voorop. Chili stelde aan het Westen rechtstreeks de
vraag hoe de ontwikkelingslanden hun vooruitgang uit eigen besparingen konden bekostigen, als zelfs de hoogontwikkelde landen in
hun beste jaren niet in staat waren gebleken tot een spaarquote
van 10%? Heel nuchter beredeneerde Brazilië, dat van de UNO geen
onmiddellijke financiële steun was te verwachten; dit was een taak
van de Wereldbank, die voorlopig niet kon helpen omdat de herstelfinanciering voorrang kreeg; de ontwikkelingslanden waren dus op de
vrije kapitaalmarkt aangewezen - en iedereen wist wel hoe gering
de kansen daar waren.
De Nederlandse afgevaardigde C. Patijn kaatste de bal terug.
Indien buitenlands kapitaal nodig was als katalysator van de hulp
- zei hij - en het alleen op vrije kapitaalmarkt te krijgen was,
moesten de ontwikkelingslanden een gunstig klimaat voor de particuliere beleggers scheppen met waarborgen voor winstrepatnering
en tegen nationalisatie. Ook de verwijten aan de Wereldbank werden
door Patijn gerelativeerd: nieuwe ontwikkeling kost nu eenmaal meer
voorbereiding dan herstel. Tenslotte vroeg hij het Secretariaat
om de rol van het buitenlands kapitaal in het verleden te bestuderen,
teneinde de vroegere ervaringen dienstbaar te kunnen maken aan de
toekomst
De algemene beschouwingen in de Tweede Commissie leverden een
balans op, waarin de discussies van het hele voorbije jaar hun neer2)
slag vonden . De beide aspecten van kapitaalverschaffing en hulp1. Verslag...1950,
2. A/737.

bijlage IX, pag. 309 ev.
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verlening werden uitgewerkt in een resolutie, die op 4 december 1948
door de Algemene Vergadering unaniem werd aanvaard onder de titel
Economie

Development

of Underdeveloped

Countries

.De considerans

van resolutie 198 sprak van het verband tussen plaatselijke en mondiale welvaart en tussen welvaart en vrede. Ook bevatte zij nog eens
de plicht om te helpen, maar in tegenstelling tot resolutie 52
uit 1946 nu op zodanige wijze, dat de UNO-Leden hun eigen

op het

Handvest gebaseerde plicht tot helpen erkenden. Belang en plicht
vormden samen de grondslag van de aanbeveling aan de Economische
en Sociale Raad en aan de Gespecialiseerde Organisaties "to give
further and urgent consideration to the whole problem of economic
development of underdeveloped countries in all its aspects". De
Economische en Sociale Raad moest rapporteren over al genomen en
nog te nemen maatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling en de opvoering van de levensstandaard. Met betrekking
tot de Wereldbank sprak de Vergadering de hoop uit - geen opdracht of aanbeveling meer zoals in de Ecosoc-resolutie -, dat al
het mogelijke zou worden gedaan om zo snel mogelijk te komen tot
ontwikkelingsleningen voor de economisch minderontwikkelde gebieden.
Resolutie 198 stelde voor het eerst de economische ontwikkeling
van minderontwikkelde landen in al haar facetten als taak van de
Verenigde Naties expliciet aan de orde. Alle voorgaande uitspraken
hadden betrekking gehad op studie en advies en waren nooit verder
gegaan dan de toevoeging "with special regard to the underdeveloped
countries" of iets dergelijks. De zeer ruime strekking van resolutie
198 maakte haar tot een van de basisdocumenten voor het ontwikkelingswerk van de Verenigde Naties. De erkenning van

"de verantwoordelijk-

heid", eind 1946 op zeer terughoudende wijze geformuleerd, werd gevolgd door de opdracht aan de Ecosoc om aan "de verantwoordelijkheid
van alle

UNO-Leden" gestalte te geven en de ontwikkelingsproblematiek

van alle kanten te bestuderen. Incidentele technische hulp en afzonderlijke economische studies werden hiermee in een onderling verband
gebracht, dat door een te gespreide aanpak uit het oog dreigde te
raken. Men zag nu dat er samenhang was en vroeg bestudering ervan.
1. Alg.Verg.resolutie 198 III "Economie development of underdeveloped
countries". 4 december 1948. In A/810.
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De technische hulp, met studie en financiering de geijkte drie
middelen tot verhoging van de levensstandaard, bezat de oudste papieren. Dat resolutie 52 over de technische adviezen zo weinig inhoud
had gekregen, was vooral een gevolg geweest van het gebrek aan financiële middelen in de ontwikkelingslanden. De hoge onkosten die met
het verwerven van advies waren gemoeid en de financiële onmacht om
de adviezen uit te voeren, hadden de ontwikkelingslanden op een afstand gehouden. De derde Algemene Vergadering bracht hierin verandering.
Chili, Birma, Egypte en Peru, informeel op de hoogte van de
conclusies van de Subcommissie, vertolkten de wens dat de afwachtende houding van drie jaren in een meer actieve zou worden omgezet.
Omdat internationale financiering alleen mogelijk was indien men
nauwkeurig bepaalde waarvoor en op welke voorwaarden de gelden gebruikt mochten worden, gaf de Algemene Vergadering in resolutie 200
een afbakening van het terrein, waaraan de wereldorganisatie financiële bijdragen kon besteden.
De resolutie Technical

Assistance

for

Economie

Development

werd

op 4 december 1948 aangenomen met alle stemmen vóór behalve zes onthoudingen

. Nóg was Oost-Europa niet in staat de realiteit van de

groeiende Noord-Zuid-tegenstelling op haar juiste waarde te taxeren.
De meerderheid maakte echter van de Verenigde Naties, die al enkele
jaren andere concrete taken hadden, nu ook een centrum voor de hulp
aan ontwikkelingslanden. Dit beginpunt verdient uitgebreider behandeling.
De primeur was niet gelegen in de uitspraken zelf. De formuleringen waren niet allemaal origineel. De resolutie vormde een samenvatting en bevestiging van wat de Raad, de Commissie en de Subcommissie in de eerste jaren van de Verenigde Naties hadden overdacht en
besproken, maar de oude formuleringen werden nu in een nieuw verband
gebracht.
In resolutie 198 was in het algemeen over de noodzaak van economische ontwikkeling gesproken. Resolutie 200

bevatte de uitwerking

van een van de hiermee verbonden deelproblemen. Het gebrek aan des1. Alg.Verg.resolutie 200 III "Technical assistance for economie
development". 4 december 1948. In:A/810.
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kundig personeel en technische organisatie was een van de hinderpalen op de weg naar de economische en sociale vooruitgang en ontwikkeling. De Verenigde Naties konden hulp verlenen bij het overwinnen
van de moeilijkheden. Om drie redenen - het Handvest wil het, er zijn
noden en we kunnen helpen - stelde de Algemene Vergadering aan de
Secretaris-Generaal een post op de begroting ter beschikking voor:
1. internationale teams van deskundigen uit de Verenigde Naties en/
of de Gespecialiseerde Organisaties om bij de planning van de
economische ontwikkeling te adviseren;
2. fellowships om deskundigen uit ontwikkelingslanden de mogelijkheid van een aanvullende buitenlandse opleiding te geven;
3. deskundigen op verschillende gebieden om in de ontwikkelingslanden ter plaatse personeel op te leiden en bij de opbouw van technische instituten te helpen;
4. technisch personeel, uitrusting en voorraden en andere diensten,
zoals de organisatie van studieconferenties en de uitwisseling
van technische informatie over economische ontwikkelingsproblemen.
Bij de uitvoering van deze taken moest de Secretaris-Generaal
met de volgende voorwaarden rekening houden:
a. hulp wordt alleen gegeven op verzoek;
b. de geografische spreiding ervan moet redelijk zijn;
c. omvang en voorwaarden van iedere hulpactie worden door de Secretaris-Generaal bepaald, maar ook aan de Economische en Sociale
Raad voorgelegd;
d. de ontvangende regering maakt uit welke soort hulp de UNO zal
geven;
e. de hulpvragende landen moeten het werk zo goed mogelijk voorbereiden;
f. de hulp mag geen middel zijn tot politieke of economische inmenging in binnenlandse aangelegenheden en niet door politieke
overwegingen geleid worden;
g. de hulp wordt alleen gegeven aan of door middel van regeringen;
h. de hulp moet aan de noden van het land beantwoorden;
j. de hulp heeft zoveel mogelijk de vorm die het ontvangende land
wenst;
k. de hulp moet van hoog niveau zijn;
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1. de UNO mag de fondsen niet besteden aan functies of diensten die
onder de verantwoordelijkheid van een Gespecialiseerde Organisatie vallen, tenzij bij overeenkomst anders is bepaald.
Tenslotte stond in de resolutie, dat de Economische en Socials Raad
bij iedere zitting een rapport van de Secretaris-Generaal zou ontvangen over de uitvoering van de resolutie. De Ecosoc moest aan de
hand van dit rapport aanbevelingen formuleren voor de Algemene Vergadering, die het beleid in handen zou houden, onder andere door
middel van de budgettaire controle.
Resolutie 200 is een mijlpaal in de geschiedenis van de internationale technische hulp. De beweging die erdoor in gang wordt gezet, zal minstens tot in de zestiger jaren uitgaan van de hier gegeven beginselen en voorwaarden. De soorten hulp zullen in grote
lijnen dezelfde blijven, al worden talrijke onderverdelingen al
spoedig mogelijk. De reeds bestaande sociale adviesdiensten en het
ontworpen centrum voor ambtenarenopleiding kunnen zonder moeite in
de indeling worden ingepast.
De vier genoemde hulptechnieken staan niet in willekeurige volgorde. Eerst komt de uitzending van deskundige adviseurs; hiermee is
immers alles begonnen, in 1946 al. De scholing in het buitenland
wordt vóór de opleiding ter plaatse genoemd; de opvatting van de
Subcommissie voor Economische Ontwikkeling, die tijdens haar eerste
zitting een voorkeur heeft uitgesproken voor scholing in de ontwikkelingsgebieden zelf, zal pas veel later algemene aanhang vinden.
De aanvullende diensten worden vanwege hun ongeregelde karakter terecht als laatste genoemd, maar ze zijn wel van groot belang. Van
hieruit is het nog maar een kleine stap naar de eigenlijke ontwikkelingsfinanciering. Het is vanaf de eerste dag onmogelijk een
algemeen aanvaarde scheiding aan te brengen tussen de bij de technische hulp behorende uitrusting en voorraden en de zelfstandige investeringsobjecten. Schoolboeken en andere leermiddelen horen bij
de eerste, maar waaronder valt de dure proefboerderij van een landbouwschool? De organisatie

van conferenties en cursussen tenslotte

zal de Secretaris-Generaal meestal aan de regionale commissies overlaten, waarbij zijn informatie- en documentatiedienst een trait
d'union blijft.
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Bij de voorwaarden voor hulp geeft de resolutie aandacht aan
gever zowel als ontvanger. Boven hen staat als uiteindelijke arbitrant de Algemene Vergadering. Deze behoudt zich het beleid voor en
laat aan de Ecosoc en de Secretaris-Generaal alleen de uitvoering.
Een van de redenen hiervoor is zeker., dat de ontwikkelingslanden in
een gunstiger positie zijn bij stemmingen in de Vergadering dan bij
beslissingen in de Raad. De verdeling van de gelden gebeurt door
de Secretaris-Generaal, die een neutraal en technisch apparaat ter
beschikking heeft, dat beter kan werken dan de politiek getinte
Economische en Sociale Raad.
De voorbereiding van de projecten in en door het hulpontvangende
land zal dikwijls niet mogelijk blijken zonder technische bijstand
van buitenaf. Hulpverlening wordt aldus noodzakelijk om aan de voorwaarden tot hulpverlening te voldoen.Hierdoor dreigt een vicieuze
cirkel te ontstaan die men zal doorbreken door de voorwaarde van
voorbereiding van de projecten in het hulpontvangende land zo ruim
te interpreteren, dat er feitelijk niets van overblijft.
Een van de voornaamste voorwaarden is dat de hulp zuiver intergouvernementeel zal zijn. Omdat regeringen politieke lichamen zijn,
liggen de gevaren voor de hand. Met precieze formuleringen proberen
de afgevaardigden tussen de mislukte depolitisering van de UNRRA en
de meer politieke opzet van het Marshallplan te laveren en zich bij
voorbaat tegen beider risico's te beschermen. Een belangrijk middel
hiervoor is de bepaling in de resolutie, dat hulp alleen wordt gegeven op verzoek. Vanaf 1946 heeft de UNO al gezegd dat de primaire
verantwoordelijkheid voor hun vooruitgang bij de ontwikkelingslanden
zelf ligt.
De intergouvernementele opzet sluit de afhankelijke ontwikkelingsgebieden voorlopig uit van rechtstreekse UNO-zorg. Indirecte hulp
aan deze gebieden zal de eerste tijd eveneens een uitzondering blijven. De besturende regeringen zullen niet graag hulpaanvragen voor
van hen afhankelijke gebieden indienen. Het lijkt dan of het
moederland zelf niet genoeg doet; ook laten de métropole machten
niet graag vreemde invloeden toe op hun 'eigen'terrein.
In de resolutie is bepaald

dat wie hulp vraagt, ook zelf uit-

maakt welk soort hulp dit zal zijn. Kunnen de ontwikkelingslanden
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altijd hun eigen situatie geheel overzien? Er is in 1948 al een
fraaie formule gevonden die de armere landen de eer laat om zelf
de soort hulp te kiezen en die hen toch een goed inzicht in de
benodigde hulp geeft. Hun eerste verzoek betreft meestal een missie van deskundigen, die het nationale ontwikkelingsplan mee komen opstellen. Deze deskundigen kunnen in hun rapporten de grondslagen leggen voor verdere hulpaanvragen. De ontwikkelingslanden
kunnen hun verzoek om bepaalde soorten hulp daarna altijd motiveren.
De bepaling over het ontbreken van politieke voorwaarden en het
achterwege laten van politieke of economische inmenging is niet de
scherpste formulering, die tot nu toe dienaangaande in de UNO is
vernomen. Het omstreden Russische standpunt, dat hulp geen enkel
voordeel voor de hulpgevers mag meebrengen, heeft het niet gehaald;
de interesse van de Westerse landen zou anders al snel tot nul gereduceerd zijn.
De UNO wil, dat de hulp van hoog niveau is. De ontwikkelingslanden zijn slechts tevreden met het beste van het beste.Hun redenering,
dat zij recht hebben op kwalitatief dezelfde behandeling als het
Westen, zal hen echter dikwijls blind doen zijn voor de realiteit,
dat deskundigen van wereldnaam niet altijd de meest geschikte personen zijn om advies uit te brengen omtrent een bepaalde situatie in
een bepaald land. Maar al vóór 1953 zullen zij geleidelijk meer
gaan letten op de vertrouwdheid van de man met het specifieke soort
van probleem, op zijn ervaring in soortgelijke zaken en op zijn aan1)

passingsvermogen

De laatste voorwaarde - dat de UNO-activiteit gescheiden moet
blijven van het werk van de Gespecialiseerde Organisaties -, zal
ook een bron van moeilijkheden worden. Men krijgt te maken met ge
gevallen waarin de competentie van de Gespecialiseerde Organisaties
in het geding komt. Soms zullen zij zoveel mogelijk binnen hun werksfeer proberen te trekken, dan weer zullen zij eigen projecten in
het UNO-programma willen onderbrengen omdat de eigen middelen
ontoereikend zijn.
Resolutie 200 vormt het uitgangspunt voor de mogelijkheden en
ook voor enkele moeilijkheden van de opkomende technische hulp. Het
1. zie hoofdstuk 9.
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goede heeft zeker de overhand. Resolutie 200 is eigenlijk een voorlopig schema voor een van de in resolutie 198 gevraagde studies.

De Algemene Vergadering was bereid om voor de hulpverlening
volgens de bepalingen van de resolutie een vaste post op de gewone
begroting

( het regular budget) van de Verenigde Naties te reserve-

ren. Deze technische hulp werd daarom aangeduid als het
Program.

Regular

Het stond los van diverse andere hulpactiviteiten, waarvoor

speciale regelingen waren gemaakt of nog zouden worden gemaakt. Het
Regular Program vervulde de wens welke de Subcommissie voor Economische Ontwikkeling tijdens haar tweede vergadering had uitgesproken.
Het was echte

hulp-om-niet. Een adviesgroep uit Commissie V voor

administratieve en budgettaire aangelegenheden van de Algemene Vergadering kwam met het voorstel $ 85.000 voor de hulpverlening uit te
trekken. De Vijfde Commissie zelf voerde het bedrag op tot $ 288.000.
Het laatste was vooral het werk van de ontwikkelingslanden, die hiermee voor het eerst binnen de Algemene Vergadering hun economische
zwakte door numerieke sterkte compenseerden. De zesentwintig stemmen
vóór een hoger bedrag kwamen van landen, die samen slechts 10% van
de ШО-contributie betaalden, terwijl de elf tegenstemmers en tien
stemonthouders samen 90% van het UNO-budget vertegenwoordigden
Dat de technische hulp zo weinig financiële steun kreeg van de grote Westerse landen

was een vingerwijzing: de eigenlijke ontwikke-

lingsfinanciering, die nog veel omvangrijker bedragen vereiste, maakte
voorlopig weinig kans.

Verschillende aspecten van de technische hulp van resolutie 200
werden in aanvullende resoluties nader uitgewerkt. Zo vroeg de Algemene Vergadering aan de Internationale Arbeidsorganisatie om in samenwerking met de Verenigde Naties en de regionale commissies maatregelen te treffen voor de opleiding van werkkrachten in het buiten2)
land . Het was een uiting van de zorg om niet alleen de toplagen
maar alle niveau's in de ontwikkelingslanden te laten profiteren van
de Westerse kennis en ervaring. In een andere resolutie vroeg de
1. Verslag...1950, pag.182.
2. Alg.Verg.resolutie 210 III "Training for apprentices and technical
workers". 4 december 1948. In: A/810.

15Θ
Algemene Vergadering aan de Economische en Sociale Raad om aandacht
te schenken aan de migratie naar minderontwikkelde landen
Nederland steunde de resolutie, met de aantekening, dat migratie
niet wees op achterlijkheid van het verlaten land - zoals in Oosteuropese kring te horen viel - en evenmin op achterlijkheid van het
nieuwe land. Deze opmerking had niet zozeer te maken met de Neder
landse waardering voor ontwikkelingslanden, als wel met de tamelijk
omvangrijke emigratie vanuit Nederland naar Canada en Australië.
Polen ging in de aanval tegen de feodale koloniale produktiesystemen, die geen optimaal agrarisch rendement garandeerden, zodat
men van verspilling moest spreken. Nederland nam de handschoen op
en verdedigde zijn landbouwbeleid in Indonesië, dat voldoende levensmiddelen en stabiele prijzen had gegarandeerd. C. Patijn wees de
ontwikkelingslanden erop, dat de koloniale tijd niet hun slechtste
tijd was geweest: "Wij kunnen slechts hopen,dat de vroegere koloniale
gebieden welke thans onafhankelijk zijn, in de toekomst evenveel
2)
zullen produceren en exporteren als in de jaren voor de oorlog"
Het debat eindigde

met de aanvaarding van een resolutie waarin de

Vergadering aan de Economische en Sociale Raad vroeg om bestudering
van dit onderwerp in samenwerking met de FAO en andere Gespecialij

~

....

seerde Organisaties

3)

Naast de genoemde twee zeer belangrijke en drie kleinere resoluties, nam de Algemene Vergadering er, voor wat betreft de ontwikkelingslanden, nog twee aan van tussenformaat. In resolutie 246 besloot zij tot de oprichting van het door Brazilië gevraagde inter4)
nationale centrum voor ambtenarenopleiding
. De Secretaris-Generaal
moest gedetailleerde plannen opstellen voor een International Centre
for Training in Public Administration,

dat zou openstaan voor ge-

schikte kandidaten, geselecteerd "on a wide geographical basis, but
mainly from the countries in greatest need of access to the principles, procedures and methods of m o d e m administration". Feitelijk
1. Alg.Verg.resolutie 209 III "Economic development and migration".
18 november 1948. In: A/810.
2. Verslag...1950,pag.185.
3. Alg.Verg.resolutie 202 III "The problem of wasting food in certain countries".8 december 1948. In: A/810.
4. Alg.Verg.resolutie 246 III "International facilities for the promotion of training in public administration'.'4 december 1948. In: A/810.
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was dit centrum een eerste vorm van opleiding in het buitenland, zoals gevraagd in resolutie 200. Het hele project werd echter niet
onder het Regular Program gerekend.
De sociale adviesdiensten werden in 1949 voortgezet op dezelfde
financiële basis als in 1948, met een begrotingspost van $ 650.000

.

De Russische poging om de kosten van de sociale adviseurs ten laste
van het ontvangende land te brengen, mislukte. Het was een achterhoedegevecht, dat na de instelling van het Regular Program weinig
zinvol meer was.

Het jaar 1948 is voor de ontwikkelingshulp een goed jaar geweest.
Ondanks, of misschien wel dankzij, de Oost-West-tegenstelling heeft
de UNO zich moeite gegeven om tot enkele concrete vormen van internationale samenwerking te komen. Niet in staat tot het oplossen van
de politieke wereldproblemen, heeft de wereldorganisatie veel aandacht aan de sociaal-economische vraagstukken gewijd. Dit is deels
langs reeds bestaande, deels langs nieuwe kanalen geschied. Binnen
enkele afdelingen van de Verenigde Naties

dringt de ontwikkelings-

problematiek geleidelijk op de voorgrond; andere organen zijn vanaf
het begin voor de ontwikkelingshulp bedoeld.Behoren tot de eerste
categorie met groeiende aandacht voor de ontwikkelingslanden de Economische en Sociale Raad, de Commissie voor Economie en Werkgelegenheid, de sociale adviesdiensten, de Secretariaatsafdelingen voor
economische en sociale zaken en de internationale handelsconferentie,
de tweede categorie van speciaal op ontwikkelingslanden gerichte
instellingen omvat de Subcommissie voor Economische Ontwikkeling,
het Regular Program en het centrum voor bestuursopleidingen. Van de
regionale commissies is de Economische Commissie voor Europa een
typisch geval van de eerste soort, de Economische Commissie voor
Azië en het Verre Oosten een overgangsvorm, terwijl de Economische
Commissie voor Latijns Amerika geheel voor de ontwikkelingsproblemen
is bedoeld.
Begin 1948 heeft W.Brand vanuit Lake Success geschreven: "Het is
te verwachten dat binnenkort velerlei vormen zullen worden gevonden,
1. Alg.Verg.resolutie 216 III "Advisory Social Welfare Services".
8 december 1948. In: A/810.
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waardoor daadwerkelijke hulp op het terrein van technische en sociale
kennis aan de economische achterlijke landen kan worden geschonken
C.Patijn heeft eind 1947 al aan de directeur-generaal der Buitenlandse Economische Betrekkingen in Nederland laten weten - in wat
de eerste Nederlandse ambtelijke nota over ontwikkelingshulp kan
worden genoemd - dat een nieuw verschijnsel van hulpvragende arme
landen zich manifesteert, dat waarschijnlijk zwaar op het Westen
2)
zal gaan drukken
Beide prognoses blijken na de derde Algemene Vergadering juist
geweest. De Verenigde Naties heeft de stap gezet van het geven van
betaalde adviezen naar bijstand-om-niet. Ondanks tegenwerking, aarzeling of afzijdigheid van de Westerse landen hebben de ontwikkelingslanden de weg gevonden.

De Rechten van de Mens

Op 10 december 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
plechtig aangenomen. Een directe invloed van deze Verklaring op de
ontwikkelingshulp van de UNO is niet aanwijsbaar, maar de formuleringen zijn wel naar inhoud en strekking verwant aan die voor de
ontwikkelingshulp. In dit perspectief verdient de Verklaring en
haar voorgeschiedenis een korte toelichting
De idee van een soort codificatie van algemeen geldende menselijke rechten was ontstaan in de achttiende eeuw. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog deed de behoefte aan een dergelijke verklaring
zich opnieuw voelen. President Roosevelt was de eerste, die op 6
januari 1941 de "Vier Vnjheden'Officieel steunde welke door
H.G.Wells in een serie Times-artikelen in 1939 als oorlogsdoeleinden
waren geformuleerd. In 1943 kwam de Amerikaanse National Recources
Planning Board al met een eerste ontwerpverklaring van rechten en
vrijheden. In zijn State of the Union van 12 januari 1944 nam
Roosevelt de ideeën ervan grotendeels over.
1. Brand 1949.
2. volgens een mededeling van Patijn; het betreffende document bleek
niet meer achterhaalbaar.
3. zie het overzicht in Universele Verklaring
1949.
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De voorstellen van Dumbarton Oaks spraken merkwaardig genoeg met
geen woord over de mensenrechten. Ook het Handvest van de Verenigde
Naties bevatte geen Sill of Rights.Viel

werden de 'human rights' er

zevenmaal in genoemd.Zo stond in artikel 62 de duidelijke opdracht:
" De Economische en Sociale Raad kan aanbevelingen doen met het oog
op het bevorderen van eerbied voor en inachtneming van de rechten
van de mens en de grondvrijheden voor allen".
De Economische en Sociale Raad stelde op 16 februari 1946 een
Commissie voor de Rechten van de Mens in. De Commissie kreeg als opdracht in nauw overleg met de Leden der Verenigde Naties een "Verklaring van de Rechten van de Mens" op te stellen. De Nederlandse
Regering vormde voor dit doel op 15 april 1947 een Nationale Commissie van Advies, welke op 20 mei 1947 door de Minister vein Buitenlandse Zaken werd geïnstalleerd. Vanuit deze groep zou prof. mr.
L.J.C.Beaufort OFM

het Nederlandse standpunt in de vergaderingen

van de internationale commissie toelichten.
De Commissie voor de Rechten van de Mens kwam reeds in december
1947 met een Draft

International

Declaration

. Het ontwerp dreigde

de sociale rechten van de mens te formuleren in een serie verplichtingen van de nationale staten. Zo'η opzet kon echter de toch al
omstreden waarde van een dergelijke verklaring niet ten goede komen.
Artikel 25, voor ons het meest relevant, luidde:" Everyone without
distinction as to economie and social conditions has the right to
the preservation of his health through the highest standard of food,
clothing, housing, and medical care, which the recources of the
State and Community can provide. The responsability of the State and
Community for the health and safety of its people can be fulfilled
only by provision of adequate health and social measures".
De Nederlandse adviescommissie maakte in haar rapport van 23
maart 1948 bij artikel 25 de opmerking, dat de tweede volzin ondui
delijk was en dat het een vraag was, of de regeling van deze materie
wel in de Verklaring thuishoorde. Indien het laatste wel het geval
mocht zijn, dan was in ieder geval "de Commissie van mening dat in
dit opzicht de enkele Staat dikwijls onmachtig zal zijn als er niet
samenwerking met andere Staten is".
1. E/600.
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De Nederlandse regering nam het advies over en schreef op 31 maart
1948 aan de Secretaris-Generaal onder andere het volgende commentaar
bij artikel 25: " The second sentence should be deleted. Apart from
the question as to whether the regulation of this matter really
enters in the scope of the Declaration, the inclusion of such an
obscure provision should be avoided". Tot een tegenvoorstel met een
eigen formulering kwam de Nederlandse regering niet
De Commissie van de Verenigde Naties maakte in 1948 een gewij2)
zigd tweede ontwerp . Hiervan luidde artikel 22, eerste lid:
"Everyone has the right to a standard of living, including food,
clothing, housing and medical care, and to social services adequate
for the health and well-being of himself and his family, and to
security in the event of unemployment, sickness, disability, old
age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control".
Dit reikte veel verder dan de eerste formulering.
Na bespreking in de Economische en Sociale Raad ging het ontwerp
eind 1948 naar de Algemene Vergadering. Hier werd,vooral van Oosteuropese zijde, gevraagd om de rechten en plichten van staten in de
verklaring op te nemen. De Derde Commissie van de Algemene Vergadering was echter van mening, dat dit beter een plaats kon krijgen
in een later te ontwerpen Verdrag inzake de Rechten van de Mens.
Zij discussieerde lang over artikel 22 van het tweede ontwerp en
vooral over het arbeidsloon. De Chinese afgevaardigde vatte de
talrijke amendementen samen in een nieuwe formulering, die met
41 stemmen vóór bij drie onthoudingen werd aangenomen in de Derde
Commissie en unaniem in de Algemene Vergadering. De nieuwe tekst,
artikel 25 eerste lid nu, luidde:" Everyone has the right to a
standard of living adequate for the health and wellbeing of himself
and his family, including food, clothing, housing and medical care,
and necessary social services and the right to security in the
event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age
or other lack of livelihood in circumstances beyond his control".
Verder erkende de Verklaring onder meer de gelijkheid van allen
zonder onderscheid (artikel 1 en 2), het recht van ieder op
1. Universele
2. E/800.

Verklaring

1949, рад. 21 en 28,
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sociale zekerheid, waardigheid en vrije ontwikkeling van de persoon
(artikel 22) en het recht op opvoeding (artikel 2 6 ) ^ .
De plechtige aanvaarding en afkondiging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 1948 was geen eindpunt. De verklaring had geen enkele bindende kracht. Daarom moest
2)
een Verdrag inzake de Rechten van de Mens volgen . Een basistekst
was al een jaar later gereed, maar van ondertekening kwam voorlopig
niets. Dit was wel het beste bewijs ervoor, dat Oost en West, Noord
en Zuid elkaar in de Verklaring niet wezenlijk gevonden hadden. De
overeenstemming van 1948 gold een vaag compromis. De partijen vermeden zorgvuldig te vragen, wat de ander nu eigenlijk precies onder de
diverse formuleringen verstond. Interpretatie zou het einde van de
Verklaring betekend hebben. Men liet de eensgezinde vaagheid onaangetast om het morele gezag van de Verklaring te handhaven.
"De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is ongetwijfeld het antwoord op de vraag, hoe de georganiseerde family of
nations in het midden van de twintigste eeuw de waardigheid en waarde van de menselijke persoon opvat", kon men in de Verenigde Naties
horen

. Dat was dan mooi gezegd, maar weinig realistisch. Er zat

geen wereldwijde opvatting over de menselijke waardigheid in deze
Verklaring. Van meer belang dan de gezamenlijke conclusie was het
feit dat men voor het eerst gemeenschappelijk over dit soort zaken
had durven en kunnen spreken. Deze samenspraak had het; mondiale
denken bevorderd. Voor de ontwikkelingslanden was, evenals voor de
andere landen, de waarde van het slotdocument vooral gelegen in het
feit, dat het tot stand was gekomen en de wijze waarop dit was geschied.

1. de definitieve tekst in Universele
Verklaring
1949, pag.80-91.
2. Handelingen, 1948-1949, Tweede Kamer, Bijlagen A 1000 III 12
(Memorie van Antwoord Begroting Buitenalandse Zaken 1949, 13 december 1948, Minister Stikker).
3. Malik, geciteerd bij Schaper 1950.

HOOFDSTUK 5

NEDERLAND : ANDERE ZORGEN

Nationaal herstel en internationale oriëntatie

Nederland had het in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog
zo druk met het herstel, dat weinig of geen tijd overbleef om rustig
een toekomstbeeld te ontwerpen. Door dit alles werd de ontwikkelingshulp, die men zeker had kunnen zien aankomen, niet in het buitenlands
beleid opgemomen. Nederland groeide er wel naar toe, maar niet zo bewust. Eenmaal tot ontwikkelingshulp gebracht inplaats van gekomen,
was het er niet zo op voorbereid als theoretisch mogelijk zou zijn
geweest.
Zelfs met volledige concentratie van alle beschikbare krachten
duurde het jaren, voordat de zwaarste oorlogsschade was hersteld.
Economische wederopbouw was conditio sine que non voor het tot stand
komen van een meer dan alleen maar symbolische hulp aan ontwikkelingslanden. De kip, die eens gouden eieren had gelegd, moest zorgzaam
worden geleld tot hervatting van deze nuttige activiteit. De Wereldbank erkende deze prioriteit. Ook de Economische en Sociale Raad
van de Verenigde Naties wijdde eerst de volle aandacht aan het herstel alvorens Europa om hulp voor de ontwikkelingslanden te vragen.
De ramp, die de nationale economie van Nederland had getroffen,
was niet volledig in cijfers weer te geven. Toch was het de enige
mogelijkheid om uit te drukken, dat Nederlands concentratie op eigen zaken geen goedkoop excuus was, maar absolute noodzaak. De Nederlandse regering schatte de totale oorlogsschade op ƒ 11.425 miljoen ( $ 6.284 miljoen ) ofwel eenderde van het nationaal vermogen
In 1947, achttien maanden van uiterste krachtinspanning na de wapenstilstand, was het volume van de export nog pas 54 en van de import
81 tegenover 1938 = 100. Slechts 51% var de import werd door de ex1. Vandenbosch,pa.g.

292.
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port gedekt
Nederland was met zijn open economie sterk afhankelijk van po2)
litieke en economische invloeden buiten zijn grenzen

. Het vereis-

te veel vindingrijkheid en aanpassingsvermogen om voor Nederland
gunstige samenwerkingsverbanden tot stand te brengen. Ieder land
van West-Europa zat immers met grote tekorten op zijn handelsbalans
en betalingsbalans. Nederland, als een van de zwaarst getroffen
slachtoffers, verscheen bij iedere ontmoeting als de vragende partij.
Gelukkig had België voldoende vertrouwen in algeheel en spoedig
herstel van Nederland. De zuiderbuur was bereid zijn uitvoer naar
Nederland vergezeld te doen gaan van aanzienlijke credieten. Dit
"kopen op de pof" werd in Den Haag als een onaangename noodzaak
ervaren; het betekende een gevoelig gezichtsverlies voor onze good
creditor

nation.

De sterling- en dollargebieden waren hermetisch

gesloten voor wie niet met goed geld of export kon betalen. Wel
kreeg Nederland dollarvoorschotten van de Amerikaanse Export-ImportBank en van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling,
maar dit waren niet meer dan druppels op een gloeiende plaat. Het
Marshall-aanbod was dan ook zeer welkom. Nederland werkte voer de
volle honderd procent mee aan het opstellen en coördineren van de
plannen en aan de uitvoering ervan in de OEEC.
Een lichtpunt zag de Nederlandse regering aanvankelijk in de
buiten-Europese gebieden van het Koninkrijk. Zij konden de versteviging van de Nederlandse concurrentiepositie op de internationale markt ondersteunen. Omdat de markt vooral door schaarste werd
beheerst, betekende verruiming van het assortiment een verbetering
van de entree. In samenwerking met de Indonesische archipel zou
Nederland een veel gevarieerder aanbod kunnen brengen dan de meeste
van zijn buurlanden.
De werkelijkheid in het Verre Oosten logenstrafte het optimisme
van de Nederlandse regering. Door de politieke woelingen was er voor
commerciële samenwerking tussen Indonesië en Nederland weinig plaats.
Het verlies van enkele produktiejaren in de exportgewassen kon niet
worden ingehaald. De Amerikaanse en Europese markten waren kort na
1. UN-publ.l949.II.C.3.
2. IBRD - Annual Report 1946-1947,pag.19.
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de oorlog moeilijk toegankelijk door protectie of concurrentie van
surrogaten. De in zijn export zeer kwetsbare Indonesische economie
kreeg zo'n zware slag , dat herstel van de vooroorlogse welvaart
voorlopig niet in het verschiet lag.
"Uitvoeren of sterven" was voor Indie het parool, zei J.Boeke
Minister van Financiën P.Lieftinck meende, dat "verlies van het in
Indie belegde volksvermogen en beëindiging van de economische samenwerking tussen Nederland en Indonesië voor ons land een nationale
ramp (zullen) betekenen,waarvan het zich waarschijnlijk niet zal
herstellen"

. Oud-minister-president P.Gerbrandy probeerde de om-

vang van deze "ramp" te becijferen. Hij verwachtte een daling van
het levensniveau in Nederland met 16%, indien het verlies van de
economische betrekkingen met Indonesië niet op een of andere wijze
2)
zou worden gecompenseerd . wie deze uitspraken serieus neemt en
vervolgens naar de gebeurtenissen in de jaren 1945-1948 kijkt, kan
slechts concluderen, dat Indonesië en Nederland vijf jaar na de
wereldoorlog overleden en bankroet zouden moeten zijn.De elasticiteit van de Nederlandse economie was echter groter dan wie ook had
vermoed en Indonesië zag voorlopig kans een faillissement te voor3)
komen
Tijdens de Japanse capitulatie en de Engelse bezetting had de
reeds voor de Tweede Wereldoorlog begonnen stroomversnelling naar
onafhankelijkheid zo'n tempo gekregen, dat van evolutie geen sprake
meer was. Men kan gevoeglijk stellen, dat de Indonesische situatie
na de Japanse nederlaag nooit meer door Nederland is beheerst tot
aan de souvereiniteitsoverdracht toe. Het conflict tussen Nederland
en Indonesië was juridisch gesproken misschien een interne zaak van
het Koninkrijk, maar door de Japanse en Engelse bezetting en de inmenging van de Verenigde Staten en de Verenigde Naties werd het in
4)
feite een internationale kwestie . Nederland weigerde dit te erkennen, totdat internationale pressie het dwong tot aanvaarding van
een Commissie van Goede Diensten uit de Verenigde Naties. Amerika
bereikte hiermee gedeeltelijk wat het al in 1942 over Indonesië had
1.
2.
3.
4.

beiden aangehaald bij Pieters
Gerbrandy
1951,pag.214.
zie hierover Haccou 1947,Gorter
Mandenbosch 1959,pag.292.

1947.
1960.
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gewenst: "Since the islands have been defended and will be restored
by collective means, it is appropriate than this future status should
be determined and safeguarded by collective decision" . Nederland
moest de collectieve inmenging met tegenzin accepteren, maar zodra
de onlusten weer verhevigden, ging het over tot de tweede politiële
actie. Met morele steun van slechts België en Frankrijk trotseerde
2)
Nederland ten tweede male de wereldopinie
Verwonderlijk was de Belgische en Franse steun niet. Beide koloniale machten•zagen in het Nederland-Indonesië-conflict een mogelijk
precedent voor zichzelf. Ook de nauwelijks gecamoufleerde machtspolitiek van de Verenigde Staten wekte hun wrevel op, temeer daar deze
politiek niet helemaal vrij was van onkunde inzake koloniale betrekkingen en willekeur in het nakomen van afspraken

. Engelands tegen-

zin kon evenmin verwonderen. Het Britse imperium had bestaan uit een
keten van Glasgow tot Sydney, via Gibraltar, Malta, Suez en het Midden-Oosten, India en Singapore. Aan zijn strategische bezittingen
had Engeland veel van zijn invloed in de internationale politiek
ontleend. Omgekeerd was de internationale politiek niet ongemerkt
aan het grote imperium voorbijgegaan. Engeland veronderstelde niet
anders dan dat het koloniale bezit van andere mogendheden evenzeer
ter discussie stond. Met de onafhankelijkheidsverklaring van India
en Pakistan legde het een tijdbom onder het Nederlandse en Franse
koloniale bezit; de grote ketting van Europese bezittingen was gebroken .
Het Amerikaanse antikolonialisme was op een andere manier historisch bepaald. De Verenigde Staten waren rijk genoeg om de praktische konsekwenties van een met de mond beleden antikolonialisme
ook op zich te nemen en zij gaven de Filippijnen de onafhankelijkheid. Daarna konden zij met 'schone handen' partij kiezen voor
zelfstandigheidsbewegingen in andere koloniale bezittingen. Van
deze mogelijkheid maakten de Verenigde Staten in de kwestie-Indo4)
nesië voor het eerst gebruik . Amerika gebruikte de Indonesische
kwestie om uit te proberen of de reikwijdte van zijn pasverworven
1.
2.
3.
4.

Emerson
Stikker
Stikker
Staley

1942,рад.73-74.
1966,рад.112.
1966,рад.133.
1954,рад.324.
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wereldmacht ook bondgenoten omvatte en om aan de communistische en
arme landen te bewijzen, dat het geen imperialistische aspiraties
had. Beide belangen kwamen soms wel met elkaar in botsing. Het stop
zetten van de Marshall-hulp voor Indonesie en het dreigen met een
stop voor Nederland toonden wel Amerika's macht maar bevestigden
m e t de afwezigheid van imperialistische tendenties in de Amerikaan
se buitenlandse politiek

Binnen Nederland waren in het begin slechts weinigen bij de onaf
hankelijkheidsstrijd van Indonesie betrokken. De publieke opinie
liet de zorg over aan Haagse bestuurs- en Amsterdamse handelskringen.
Pas toen duizenden soldaten werden uitgezonden om de opstandelingen
tot in de dorpen en heuvels te achtervolgen, ontstond belangstelling
in ruimer kring. Waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis
kwam een met-Westers gebied zozeer in de aandacht van de Nederlandse
bevolking. Paradoxaal werd de Indonesische kwestie voor Nederland
pas een 'nationale zaak' toen het eigenlijk geen binnenlandse aange
legenheid meer was. Het wereldwijde verzet tegen de Nederlandse aan
pak vernietigde op hetzelfde moment de laatste restanten van isola
tionisme.
De geografische en politieke verruiming van het Nederlandse
denken is vermoedelijk een belangrijk facet in de na-oorlogse aan
passing geweest. Men mag haar echter

niet overschatten. Wel werd

Indonesie een levend begrip in alle Nederlandse gezinnen, zoals ie
dere burger vertrouwd raakte met het woord "Marshall-plan", maar
de portee van organisaties als Ш О en OEEC drong voorlopig toch
niet tot velen door. De Verenigde Naties waren voor de puinruimende
burger geen realiteit en voor de KNIL-soldaat hoogstens een verre
ergernis. Bij een NIPO-onderzoek begin 1949 was 34% van de onder
vraagden niet tevreden over wat de UNO totdantoe had gedaan en had
40% geen oordeel hierover. "Men leeft nog m

een nationaal provin

cialisme" concludeerde de redactie van het blad van de UNO-voor2)
lichtingsdienst in Nederland Wordende Wereld
. Duidelijke stand
punten tegenover de UNO, voor zover ze er waren, hadden als gevolg
1. zie hoofdstuk 3.
2. Wordende Wereld,februari 1949.
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van de Indonesische perikelen vaak een negatief karakter. Zo was er
zelfs een auteur die sprak van "de fatale invloed der UNO-diplomatie,
bozer dan de geheimste diplomatie van weleer"

. Een volksbeweging

voor internationale rechtsorde of een brede roep om internationale
samenwerking voor de economische vooruitgang van de koloniën kon men
in deze omstandigheden voorlopig niet verwachten.
In de Nederlandse vakliteratuur werd weinig aandacht gegeven
aan wat in Lake Success groeide aan zorg voor het economisch welzijn
van de wereld. In 1945 publiceerde J.Tinbergen in de
Statistische

Economlsch-

Berichten

een eerste artikel over internationale eco2)
nomische samenwerking in mondiale zin . De zorg voor de gebieden
met een lage levensstandaard kwam in dit stuk op een verrassend moderne toon ter sprake. In 1948 schreef W.Brand, zelf op de economische afdeling van het UNO-Secretariaat werkzaam, in de Economist

de

eerste Nederlandse bijdrage over ontwikkelingshulp in al zijn facetten

. Hierna begon de stroom langzaam op gang te komen.

Van departementale zijde kon men zich niet tot een eenzijdige
gerichtheid op binnenlandse aangelegenheden beperken. Een nota van
C.L.Patijn, eind 1947, die voor het eerst van de aan de horizon opdoemende technische bijstand melding maakte, kreeg echter geen gun4)
stig onthaal op het Ministerie van Economische Zaken

. De afdeling

Buitenlandse Economische Betrekkingen liet Patijn weten, dat het
hier geen nationaal belang betrof en dat er dus geen geld voor zo'η
zaak beschikbaar was. Daartegenover illustreerde het Ministerie van
Buitenlandse Zaken alleen al met de groei van zijn personeelsforma
tie een toenemende buitenlandse gerichtheid. Telden departement en
Buitenlandse Dienst samen in 1915 nog 148 personen, in 1925
in 1939

243 en

245, na de oorlog steeg dit aantal snel tot 691 in 1949;
5)
begin 1953 beliep het 1031 . De topambtenaren bij Buitenlandse Za
ken waren van mening, dat onbekend ook onbemind maakte en dat eerst
moest worden gepoogd aan de onwetende en dus ongeïnteresseerde burger meer inzicht te verschaffen in het reilen en zeilen van de Ver1. Kranenburg
1949,pag.7.
2. Tinbergen 1945.
3. Brand 1948.
4. zie pagina 160.
5" Handelingen,1952-1953,Eerste Kamer»Verslag pag.359(31 maart 1953).
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enigde Naties. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken nam de uitgave
van een serie witboeken ter hand, waarin het telkens één Algemene
Vergadering of één zitting van de Economische en Sociale Raad uitgebreid behandelde. Over het ontstaan van de UNO, over de mensenrechten en over de behandeling van de Indonesische kwestie voor de UNO
verschenen afzonderlijke delen. De openheid en de uitvoerige informatie van deze reeks zouden lang uniek zijn in de wereld.
Bij het opgaan van de weg naar internationale oriëntatie vond
het Ministerie van Buitenlandse Zaken een metgezel in het Nederlandse
parlement

. De volksvertegenwoordigers waren zich ervan bewust in

deze aangelegenheid geen stem van maar leider voor het volk te moeten zijn. Hiertoe gingen zij zelf op verkenning uit. Op verzoek van
het parlement namen vanaf de oprichtingsvergadering der Verenigde
Naties een of meer parlementariërs zitting in de Nederlandse delegaties naar de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering. Het was
organisatorisch moeilijk en staatsrechtelijk onjuist, dat leden van de
wetgevende

en

controlerende macht deelnamen in taken van de uitvoe-

rende macht. De resultaten waren echter zo goed, dat spoedig delegaties van andere landen hun toegevoegde parlementaire waarnemers tot
delegatie-leden bevorderden.
De Nederlandse afvaardiging hield, alvorens naar een UNO-vergadering te vertrekken, een voorbespreking over de ontworpen instructie
met alle leden, namelijk ambtenaren, volksvertegenwoordigers en deskundigen. Hun richtlijnen waren afhankelijk van de onderwerpen, maar
meestal vrij nauwkeurig omschreven. De delegatie kon altijd tijdens
de vergadering nog aanvulling en verruiming aanvragen. Was de instructie bij de voorbespreking eenmaal aanvaard, dan stelden de parlementariërs zich op deze basis ónder de ambtelijke leiding van de Minister
van Buitenlandse Zaken. Zij werkten in Lake Success of New York loyaal
mee. De voordelen van het systeem waren onmiskenbaar. De regering
moest, wilde zij een homogene missie afvaardigen, rekening houden
met wat in het parlement over de te bespreken onderwerpen leefde. De
controle-achteraf, die bij buitenlandse beleidsaangelegenheden zo
vaak een farce lijkt, omdat terugdraaien van een zaak dikwijls niet
l.de twee volgende alinea's berusten mede op informatie van betrokken
ambtenaren en politici; er zijn geen publikaties over bekend.
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mogelijk is, werd hier door een inspraak-bij-voorbaat vervangen
De prudentie van de parlementariërs moest anderzijds ervoor zorgen
dat zij van deze gelegenheid in redelijke mate gebruik maakten;
volksvertegenwoordigers behoren niet op de stoel van de regering
te gaan zitten.
Tijdens de expeditie bleken de parlementsleden waardevolle
elementen in de delegatie. Hun deskundigheid in bepaalde zaken was
misschien niet zo groot als die van de deelnemende ambtenaren, maar
de meestal wat strakkere ambtelijkheid konden zij op waardevolle
wijze aanvullen met hun meer soepele politieke instelling. Teruggekeerd in Nederland, brachten zij in de Kamers naast hun kennis
voortaan ook ervaring in. Bij degenen die het internationale stelsel in werking hadden gezien, vond men altijd een beter begrip voor
de moeilijkheden en een genuanceerder beoordeling van de resultaten
van de internationale samenwerking. De kloof tussen theorie en praktijk, die anders nog wel eens samenvalt met de scheiding tussen parlement en minister, werd op deze wijze enigszins overbrugd. Zeker
ook dankzij de rol van de volksvertegenwoordigers, werd de Organisatie der Verenigde Naties in Nederland meer een levend begrip.
Tot eind 1952 namen de volgende leden van Eerste en Tweede Kamer
deel in het werk van UNO-delegaties: De Eerste Kamerleden L.J.C.
Beaufort (KVP), G.J. van Heuven Goedhart (PvdA), H.Oosterhuis (PvdA);
en de Tweede Kamerleden J.A.W.Burger (PvdA), Mevr. A.Fortanier-de
Wit ( W D ) , J. de Kadt (PvdA), Mej M.A.M.Klompé (KVP), G.J.N.M.
Ruygers (PvdA),E.M.J.A.Sassen (KVP),Mej.J.C.H.H.de Vink (KVP),Jkvr.
2)
C.W.J.Wttewaal van Stoetwegen (CHU) . Van hen genoot 'père Beaufort' de eerste jaren een zekere populariteit in UNO-kringen. Van
Heuven Goedhart speelde een belangrijke rol in de zorg voor vluchtelingen. Ruygers nam in de Nederlandse delegatie dikwijls de ontwikkelingssamenwerking (mede) voor zijn.rekening
Regering en parlement over de UNO

In de literatuur van de veertiger jaren is weinig te vinden over
l.zie ook De Block
1949.
2.in alfabetische volgorde.

172
de Nederlandse houding ten aanzien van de Verenigde Naties. Om te
zien vanuit welke nentaliteit de Nederlandse afvaardiging werkzaam
was in de Algemene V< rgadenng en in de Raad, kunnen wij nog het
beste de verslagen Jezen van de Kamerdebatten over de Nederlandse
buitenlandse politi«к bij de begrotingen voor 1946, 1947, 194Θ en
1949.
5

Eind 1946 behanc lde de Tweede Kamer de begrotingen voor 1946
en 1947 samen. Een gevoel van teleurstelling met betrekking tot de
Verenigde Naties bol· t ^rste allen. Zelfs de Minister van Buitenlandse
Zaken Van Boetzelat r verklaarde "met minder dan iemand anders een
open oog te hebben voor de gebrekkige wijze waarop het apparaat
werkt"

. Dat hl] desondanks de verdediging van de wereldorganisatie

op zich nam, gebejrde meer plichtmatig dan van harte. Eigenlijk
wilde de Minister immers, even goed als ieder ander, eerst een rus
tige wederopbouw om 'aarna aan de internationale rechtsorde aandacht
te kunnen geven vandLt een economisch versterkte positie. De Kamer
wees hem op de tegenstelling tussen "rechtsorde" en "versterkte po
sitie". Het vroegэ г staten-individualisme was slecht
meende Bruins Slot

maar eerlijk,

terwijl een rechtsorde waarin macht heerste in
2)

plaats van recht, £Ischt èn oneerlijk zou zijn

. De Minister rela-

tiveerde deze zwakte van het nieuwe stelsel. Gelijk recht zou toch
nooit hetzelfde zijn als gelijke invloed op het wereldgebeuren, zei
hij, want invloed zou - behalve van politieke macht - ook afhankelijk
zijn van een gezonde en krachtig ontplooide nationale economie en
van steun aan de behartiging van gemeenschappelijke internationale
belangen

. Hierin viel te beluisteren, dat de Minister herstel voor

het moment belangrijker achtte dan internationale politiek. Aan het
tweede argument, dat internationale invloed mede afhankelijk was
van de intensiteit van de deelname, voegde de Minister toe, dat "gematigdheid door de e iwen heen steeds een kenmerk van het Nederlandse
buitenlands beleid i

geweest en zulks ook thans nog is". Hij was

kennelijk nieu var jlan de geringe invloed, die het gevolg was van
1. Handelingen,19л6- 1947,Tweede Kamer,Verslag pag.692(6 december 1946).
2. Handelingen,19<46-1947,Tweede Kamer,Verslag pag.658(4 december 1946).
3. Handelingen,1946- 947,Tweede Kamer,Bijlagen А 300 III 4 (Memorie
van Antwoord Begr ting Buitenlandse Zaken 1946,29 november 1946,
Minister van Boj slaer).
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Nederlands economische zwakte, door intensiever deelname te vergroten.
De steun aan de Verenigde Naties, desondanks herhaaldelijk beleden, leek voornamelijk lippendienst. Het vooroorlogse isolement werd
nog niet van harte ingeruild vooi een volwaardige rol in de wereldorganisatie. In de uitspraak, dat de regering naar universele internationale samenwerking streefde, maar dat samenwerking met de buurlanden eerder en meer tot stand zou komen, stak dezelfde ambivalentie.
De regering zag,het mondiale systeem als een noodzaak, die zij slechts
aarzelend aanvaardde als het doel waarop de regionale en bilaterale
politieke contacten moesten worden georiënteerd.
In de Eerste Kamer vond de Minister steun voor zijn poging om
een deel van de vooroorlogse politiek binnen de UNO te continueren.
Ondanks zijn deelname aan de UNO behoefde Nederland zijn oude rol
van bemiddelaar,"roemwaardig erfstuk der oude neutraliteits- en zelfstandigheidspolitiek", niet op te geven, meenden de senatoren . Zij
keurden echter de passieve houding van de Minister tegenover de weinig geruststellende start van de organisatie allerminst goed. Nederland moest alles doen om de UNO "te doen uitgroeien tot een instelling die een reële bijdrage kan leveren tot de totstandkoming van
een behoorlijke internationale samenleving", meenden veel Eerste
Kamerleden; daartoe moest Nederland onder andere pogen "op het internationale erf de zedelijke beginselen ingang te doen vinden, welke
2)
het juist acht"

De Troonrede van september 1947, uitgesproken door ministerpresident L.J.M. Beel, behelsde over de Nederlandse UNO-politiek
twee uitspraken, die tot weinig verplichtten. "Het beleid der regering met betrekking tot de Verenigde Naties blijft beheerst door het
streven naar het bevorderen van goede internationale verhoudingen",
luidde de eerste. Iets meer reële bezorgdheid sprak uit de erop
volgende uitspraak, dat "het valt te betreuren dat het optreden van
de Veiligheidsraad er in het algemeen nog slechts weinig toe heeft
1. Handelingen,1945-1946,Eerste Kamer,Bij lagen A 300 3 (Voorlopig
Verslag Begroting Buitenlandse Zaken 1946,20 februari 1947).
2. Zie noot 1.
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bijgedragen om de bestaande onzekerheid te verminderen
In de lijn van de Troonrede was de bespreking van de begroting
van Buitenlandse Zaken voor 1948 helemaal gewijd aan de onzekerheid
van de internationale politieke situatie, zonder dat gesproken werd
over de economische situatie en de gevolgen ervan voor de ontwikkelingslanden. De Economische en Sociale Raad, waarin Nederland gedurende de jaren 1947 en 1948 zitting had, werd in het Nederlandse
parlement niet eenmaal genoemd.
Over de Organisatie der Verenigde Naties als geheel heerste in
de Tweede Kamer eind 1947 nog meer bezorgdheid dan het jaar ervoor.
Men zag verontrust de Amerikaans-Russische tegenstelling groeien.
Het vetorecht konden de parlementariërs minder verkroppen dan ooit,
reden waarom zij een accentverschuiving in de richting van de Algemene Vergadering vroegen. Hier was echter ook niet alles naar wens :
"Men hoort er de stemmen van staten die zich gedrongen voelen in
Lake Success aan te kloppen nog vóór ze hun politieke puberteit
2)
achter de rug hadden" . De teleurstellingen over deze en andere
tekortkomingen in de wereldorganisatie waren des te sterker, omdat
"er reden is de ontwikkeling van de Verenigde Naties met bezorgdheid
gade te slaan". Nederland had echter geen keuze. Het was niet in de
gelegenheid de internationale verhoudingen te bepalen, dus het moest
er het beste van zien te maken. De antirevolutionair Bruins Slot
noemde dit "een noodwendig opportunisme"
Minister Van Boetzelaer verdedigde de Ш 0 met het motto van
one world

or none.

De term 'crisis' achtte hij veel te zwaar, al

voldeden de prestaties van de Verenigde Naties ook voor hem niet
aan de hooggespannen verwachtingen van 1945. Als een zo ruim moge
lijke internationale samenwerking het eerste doel van de buitenland
se politiek was, dan bood de UNO hiertoe nog steeds de beste kansen,
4)
zei hij . Ondanks de one world-belijdenis, gaf de Minister zijn
medewerking hieraan toch niet belangeloos. Hij verklaarde
1. Handelingen,1947-1948,Eerste en Tweede Kamer,Verslag.
2. Handelingen,1947-1948,Tweede Kamer,Verslag pag.359 (18 november
1947,Serrarens).
3. Handelingen,1947-1948,Tweede Kamer,Verslag resp.pag.364 (Bruins
Slot),359 (Serrarens),431 (Smeenk),429 (Bierema),363 (Bruins Slot).
4. Handelingen,1947-1948,Tweede Kamer,Bij lagen A 600 III 9 (Memorie
van Antwoord Begroting Buitenlandse Zaken 1948,13 november 1947).
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dat hij voorstander was van "samenwerking...voorzover daarvan uitbreiding van onze handel, verhoging van onze materiële welvaart en
een eventueel daaruit voortvloeiende versterking van onze positie
te verwachten valt"
Het herstel van handel en welvaart en het erop volgende politieke
argument harmoniseerden niet zo best met de ideale rechtsorde die de
Kamer voor ogen stond. Voorlopig wilde de Kamer de Minister niet volgen in zijn synthese van recht, macht en invloed; de meerderheid
hechtte meer belang aan het wenselijke dan aan het haalbare. De
scheiding tussen theorie en praktijk liep in 1947 nog duidelijk
parallel met het onderscheid tussen parlementaire vragen en ministerieel antwoord. Regering en Kamer spraken inzake de buitenlandse politiek, ook aangaande de Verenigde Naties, in 1947 nog twee verschillende talen. De Eerste Kamer hield voorlopig het midden tussen droom
en werkelijkheid met de uitspraak dat, "daar het economisch belang
van het ene land onder de huidige omstandigheden volkomen is samengestrengeld met dat van het andere, bij die samenwerking alle be2)
krompenheid en egocentrische politiek dient te worden vermeden "
Dit was vooral voor het zich herstellende Europa bedoeld, al was
het ook voor de ontwikkelingslanden een hoopvol geluid. Een wereldwijde organisatie bleef, juist als in 1946, doel en maatstaf voor
meer beperkte samenwerkingsvormen.

Het begrotingsdebat voor 1949 leverde niet meer op dan een herhaling en uitwerking van de eind 1947 gemaakte opmerkingen over de
gebrekkige fundamenten en de teleurstellende resultaten van de internationale rechtsorde. De Troonrede, voor het eerst door Koningin
Juliana uitgesproken, kwam in september 1948 niet verder dan het ene
zinnetje : "De regering zal voortgaan om in het kader van de Verenigde
Naties te streven naar versterking der internationale gemeenschapsgedachte"

. Over de praktische konsekwenties van de gedachte werd

niets gezegd. Dit was merkwaardig, want m

het juist optredende

Ministerie Drees-van Schaik pleitte de nieuwe Minister van Buiten1.Handelingen,1947-1948,Tweede Kamer,Verslag pag.438(20 november 1948).
2.Handelingen,1947-1948,Eerste Kamer.Bijlagen A 600 III (Voorlopig
Verslag Begroting Buitenlandse Zaken 1948,12 januari 1948).
3.Handelingen,1948-1949,Eerste en Tweede Kamer,Verslag.
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landse

Zaken D.U.Stikker voor meer nuchterheid bi] het buitenlands

beleid. Hl] zag zichzelf als een Realpolitiker, die verschillende
elementen anders afwoog dan zi]n voorganger. "Het Nederlandse volk,
in zijn nog niet voldoende politieke geschooldheid, slaat de kracht
van de politieke overwegingen, waardoor het buitenland zich dikwijls
laat leiden, te laag aan", meende Minister Stikker in de Tweede Kamer

. Hij werkte zijn terechtwijzing aan het adres van het Neder-

landse volk en parlement nader uit. Het was irreëel en fout, als
Nederland in zijn rechtsliefde meende geen rekening te moeten houden
met de politieke overwegingen van andere staten, zei hij. Meer dan
bij de Volkenbond woog in de UNO het politieke argument zwaarder
dan het principiële. De Minister erkende, dat het waardevol was
om beslissingen te nemen op basis van een diepgewortelde overtuiging of uit rechtvaardigheidsbesef, maar hij voelde zich toch verplicht erop te wijzen, dat het Europese denken niet meer als vroeger de wereld beheerste. De nieuwe meningen, aspiraties en volken
die opkwamen waren een realiteit.
De Tweede Kamer was verdeeld over het in te nemen standpunt.
Vele leden van de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken wierpen de
vraag op "of de Nederlandse taktiek m

de Verenigde

Naties niet

teveel is afgestemd op onthouding en bescheidenheid, terwijl wij
in feite wel degelijk wat te bieden hebben en mets te behoeven
2)
te verbergen" . Over de beginselen en de werking van de UNO waren
de parlementariërs in ieder geval niet tevreden. De geringe originaliteit van hun opmerkingen doet vermoeden, dat de partijen van
deze volksvertegenwoordigers weinig belangstelling voor de Verenigde Naties hadden. Kon men anders verwachten in de tijd van de
Marshall-hulp en politiële acties?
Een heel ander geluid kwam op 3 februari 1949 van de liberale
afgevaardigde H.Korthals. Sprekend over de bezetting van de posten
van de diplomatieke dienst, vroeg hij om speciale aandacht voor
Afrika en het Midden-Oosten. Door de uitnodiging voor de Internationale Afrikaanse Conferentie van mei 1949 te Lissabon "wordt voor
1.Handelingen,1948-1949,Tweede Kamer,Verslag pag.1180(4 februari 1949).
2.Handelingen,1948-1949,Tweede Kamer,Verslag pag.154(9 november 1948,
Schouten) ,-Handelingen,1948-1949,Tweede Kamer,Bijlagen A 1000 III 10
(Voorlopig Verslag Begroting Buitenlandse Zaken 1949,9 november 1948).
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ons land een deur geopend wat de mogelijkheid biedt om ook deel te
1
) Hij
nemen aan de economische ontplooiing der Afrikaanse gebieden,. .
was de eerste, die aan het Binnenhof formuleerde, dat Nederland
door zijn tropische ervaring een rol van betekenis zou kunnen vervullen bij de economische ontwikkeling van andere dan de eigen koloniale gebieden. Zonder verband met de UNO of de ontwikkelingshulp,
was dit een eerste parlementaire suggestie in de richting van een
soort ontwikkelingsactiviteit.
De Eerste Kamer bleef eveneens op de internationale rechtsorde
hameren, al zouden, zoals Beaufort, waarschijnlijk met een blik
naar Minister Stikker, zei "zogenaamde realpolitici, die onbekommerd om ethische normen op de grond heten of menen te staan, dit
2)
irreëel of ethisch gedaas vinden"

. Minister Stikker, die over het

rechtsbeginsel al het zijne had gezegd in de Tweede Kamer, formuleerde in de Eerste Kamer zijn mening over de grondslag van de
wereldorganisatie nog eens op andere wijze. De Organisatie der
Verenigde Naties hoeft niet krachteloos te zijn

totdat alle vol-

ken een zekere graad van beschaving hebben bereikt, meende hij, want
"volgens deze redenering zou er nooit een krachtige internationale
universele

organisatie tot stand kunnen komen, omdat er vermoede-

lijk wel steeds aanzienlijke verschillen in beschaving tussen de
3)
volken zullen blijven b e s t a a n "
In navolging v a n de ministeriële uitspraak van h e t vorig j a a r ,
schreven nu ook de meeste Eerste Kamerleden de teleurstelling over
de Verenigde Naties toe aan minder juiste voorstellingen en o v e r dreven verwachtingen. Alleen de antirevolutionair A.Anema durfde
deze gedachtengang konsekwent door te trekken naar een conclusie,
die verdere teleurstellingen kon voorkomen. "Wij zijn er nog h e t
beste mee a f " , zei h i j , sprekend over d e U N O , "als de Unie zich
m a a r beperkt t o t culturele arbeid en economische h u l p . Daar h e e f t
hij metterdaad w e l h e t een en ander g e d a a n , waarvoor m e n e r k e n t e lijk kan zijn". O p h a a r eigenlijke terrein, de internationale v r e d e s 1.Handelingen,1948-1949,Tweede Kamer,Verslag p a g . 1 1 6 3 .
2.Handelingen,1948-1949,Eerste Kamer,Verslag pag.666 (1 juni 1 9 4 9 ) .
3.Handelingen,1948-1949,Eerste Kamer,Bij lagen A 1000 III (Memorie van
Antwoord Begroting Buitenlandse Zaken 1949,23 mei 1949).
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ordening, had de UNO volgens Anema zijn doel reeds gemist
Uit bovenstaand overzicht van de parlementaire en ministeriële
beschouwingen in de jaren 1946-1948 over de Verenigde Naties vallen
weinig positieve conclusies te trekken. De aandacht voor de UNO was
nog beperkt. Bij gebrek aan duidelijk zichtbare resultaten groeiden
vertrouwen en belangstelling slechts moeizaam. De Amerikaans-Russische tegenstelling stimuleerde meer de Atlantische dan de mondiale
samenwerking. Omgekeerd kon de UNO, door de schaarse belangstelling
en de aaneensluiting in blokken, ook niet gemakkelijk tot opvallende
prestaties komen. De enige blokvorming die de werkzaamheden van de
Verenigde Naties meer stimuleerde dan hinderde, was het samengaan
van de ontwikkelingslanden van Azië en van Latijns Amerika in regionale economische commi ssies. Nederland nam hieraan wel deel, omdat
het in beide regio's belangen had te behartigen, maar veel interesse
investeerde het er niet in. Herstel van de oorlogsschade en regeling
van de Indonesische kwestie waren absolute prioriteiten. Ministers
en volksvertegenwoordigers riepen samen, dat het Nederlands belang
vöór moest gaan en dat nationaal herstel nodig was alvorens Nederland op het wereldfront zou kunnen gaan opereren. Een belangrijke
impuls voor het internationale denken in Nederland was de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, waardoor Nederland tijdelijk de
aandacht van de hele wereld op zich vestigde. Deze ontmoeting met
de mondiale politiek was er een in negatieve sfeer, maar men moet
bedenken, dat ook tegenstelling en strijd vormen van contact zijn,
die een zekere vertrouwdheid tussen de partijen bewerkstelligen.
Intussen hadden de Verenigde Naties een aanzet gegeven tot de
studie en de praktijk van de ontwikkelingshulp. Nederland had in
de Economische en Sociale Raad en in de Algemene Vergadering zijn
bescheiden bijdrage geleverd, zonder dat de bevolking thuis veel
had gehoord van wat in Lake Success omging.

1.Handelingen, 1948-1949,Eerste Kamer,Verslag pag.652 (1 juni 1949).
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De internationale technische hulp is niet in 1949 begonnen. In
het eerste deel hebben wij gezien, dat de Verenigde Naties vanaf
het begin aandacht voor het onderwerp hebben getoond. Vooral op
aandrang van de ontwikkelingslanden is in een concreet hulpprogramma tot uitdrukking gebracht, wat de rijkere landen bij voorkeur nog
tot beloften hadden willen beperken. Het beschikbaar stellen van
memkracht en van budgettaire middelen is gepaard gegaan met de formulering van beginselen en van voorwaarden voor hulpvrager en hulpgever. Vóór 31 december 1948 waren de fundamenten gelegd en was de
Organisatie der Verenigde Naties bezig met technische hulp ter
bevordering van de economische ontwikkeling van minderontwikkelde
landen.
Toch heeft het jaar 1949 een vaste plaats in de geschiedenis
verworven als het beginjaar van de multilaterale ontwikkelingshulp.
Hoe is dit gekomen ?
De internationale bijstand aan ontwikkelingslanden is niet
alleen het werk van strategisch of economisch denkende ministers.
Omvang en succes van de hulp zijn in belangrijke mate afhankelijk
van de gratie van de publieke opinie. Erkent men dit, dan kan het
begin van de bekendheid in zekere zin tevens als het begin van de
ontwikkelingshulp worden beschouwd. Welnu, in 1949 trad de technische
hulp uit haar verborgen bestaan binnen het UNO-Secretariaat in het
daglicht en richtte zij de belangstelling van de wereld op zich.
Het beperkte hulpprogramma dat vóór 1949 was ontstaan, was het
werk geweest vein een zo kleine groep, dat wat in werkelijkheid een
uitbreiding van de technische hulp was, voor de meeste betrokkenen
iets heel nieuws leek. Voor het ÖNO-apparaat bracht 1949 een
uitgebreid

programma voor technische hulp. In Lake Success rekende

men de voorafgaande jaren wel degelijk mee. Het uitgebreide programma bouwde voort op de verworvenheden van de periode 1946-1948,
onder andere op de toen geformuleerde beginselen en voorwaarden
voor technische hulp.

Voor het Amerikaanse volk - en ook voor de

volkeren van de meeste andere donorlanden en van de ontwikkelingslanden - betrof het naar Trumans uitdrukking een nieuw programma.
Van de aanloop hadden zij nauwelijks weet. Het Marshall-plan had
veel meer aandacht gekregen en bleef nog enige tijd de gedachten
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over internationale bijstand beheersen. De oproep van president
Truman in januari 1949 vond in de minderontwikkelde landen een
weerklank die vergelijkbaar was met de Europese reactie op het
Marshall-aanbod. De twee meestgebruikte adjectieven voor het hulpprogramma van 1949, uitgebreid

en nieuw, zijn dus schijnbaar wel

tegenstrijdig maar beide toch subj.ectief juist voor respectievelijk
de Verenigde Naties en de Verenigde Staten.
Misschien zagen enkele Europese landen in de technische hulp een
goede en relatief goedkope mogelijkheid zich tegen de verwijten van
opkomende dekolonisatiebewegingen te wapenen. Voor Nederland was het,
wat dit laatste betreft* al' te laat. De uitbreiding van het hulpprogramma van de Verenigde Naties en de souvereiniteitsoverdracht
aan Indonesië vielen in dezelfde maand december 1949. De versnelde
dekolonisatie bood Nederland wel betere mogelijkheden om in de
internationale hulpverlening deel te nemen dan anders voorhanden
zouden zijn geweest.
De stimulerende aanzet van Trumans nieuwe plan, de aanvaarding
van de uitdaging door de Verenigde Naties en het snelle inhaken van
Nederland zijn de onderwerpen die in het tweede deel nader worden
bezien. De chronologische samenhang blijkt uit de belangrijkste
data. Na de rede van president Truman op 20 januari 1949 wordt in
de Verenigde Staten een wet voor het hulpprogramma voorbereid en
op 24 juni 1949 aan het Congres aangeboden. In de UNO geeft de Economische en Sociale Raad intussen al in zijn voorjaarszitting aandacht aan het nieuwe plan en verschijnt in mei 1949, dus nog vóór
het Amerikaanse wetsontwerp, het rapport van de Secretaris-Generaal
met plannen voor een uitgebreid hulpprogramma. Nederland reageert
in juli 1949

met de oprichting van een speciale werkgroep. Nadat

de Economische en Sociale Raad tijdens zijn negende zitting het
project heeft aangenomen, hecht ook de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties er in december 1949 haar goedkeuring aan. In juni
1950 komt met de Amerikaanse Act for International Development
het Point Four - programma tot stand.

HOOFDSTUK б

HET AANBOD VAN TRUMAN

De Verenigde Staten konden na de Tweede Wereldoorlog hun snel
goeiende economie slechts met moeite in de hand houden. De produktiviteit was tijdens de oorlogsjaren zoveel sterker toegenomen dein
de inkomens, dat het geruime tijd zou duren eer deze verhouding
rechtgetrokken zou zijn. De kosten van strijdkrachten en bezettings
machten namen eerst het volledige overschot op. Daarna kwam de
Marshallhulp het Amerikaanse teveel absorberen. Dit was des te gemak
kelijker, omdat herstel van een krachtige handelspartner aan de
eindere zijde van de oceaan indirect de afzet van de vergrote produktie diende. De financiële bijstand diende aldus tot normalisering
van de commerciële verhoudingen
Naarmate de Europese economie weer op gang kwam, werd haar
absorptievermogen voor de Amerikaanse betalingsbalansoverschotten
geringer. Kon er in 1950 nog $ 6 miljard in Europa worden besteed,
in 1953 zou dit - naar men vóór 1950 al verwachtte - hoogstens
2)
$ 2 à 3 miljard zijn '. Het betekende voor de regering van de
Verenigde Staten, dat zij moest zoeken naar andere kanalen waarlangs
zij op middellange termijn de overcapaciteit kon wegleiden. Vier
mogelijkheden stonden de Amerikaanse regering hiervoor ter beschikking : 1. verhoging van de import uit Europa en andere delen van de
wereld,
2. credietverlening aan Europa en andere delen van de wereld,
3. Amerikaanse exporten op kosten van de schatkist wegschenken,
4. Amerikaanse exportsurplussen afdammen door bilaterale handelsregelingen
De laatste mogelijkheid was irreëel in een tijd waarin de Conferentie voor Handel en Werkgelegenheid en de GATT juist naar libera1. Bogaers 1950.
2. Mulders 1950,
3. van Berkum 1949.
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lisatie van de handel streefden. Het voorlaatste middel kwam ter
sprake bij de FAO-plannen voor wereldvoedselhulp, maar kreeg niet
voldoende steun. Alleen beide eerstgenoemde mogelijkheden waren
reëel. Voor wat Europa betrof, zou de credietverlening plaats moeten
maken voor verhoging van de import. Voor de vergroting van de invoer
uit de buiten-Europese gebieden zouden er pas goede kansen komen,
als eerst een omvangrijke investering, waarvoor internationale credietverlening nodig zou zijn, had plaatsgevonden om de exportproduktie daar op gang te brengen of te vergroten.
Voor de Europese concurrentie hoefde Amerika niet bang te zijn.
Het continent was nog niet in staat tot de kapitaalexporten die
het graag zou willen realiseren; tegen de vooroorlogse beleggingen
kon het dollarkapitaal gemakkelijk op. Bovendien zou de industrialisatie van de buiten-Europese gebieden door Amerikaans kapitaal op
den duur evengoed additionele welvaartsbronnen leveren aan Europa
als aan de Verenigde Staten. Langs indirecte weg zouden de dollars
zo aan Europa ten goede blijven komen. De voordelen van een evenwicht door driehoeksverkeer waren voor alle partijen zo groot, dat
ieder de nadelen maar op de koop toe moest nemen
De eigen economische stabiliteit van Amerika en Europa en het
mondiale economische evenwicht leverden belangrijke argumenten voor
de bereidheid tot omvangrijke hulp aan kapitaalarme gebieden. Maar
welke voorname rol zij ook speelden, de enige motieven waren het
zeker niet.
De economie stond in de jaren kort na 1945 meer in dienst van
2)
de politiek dan omgekeerd . Alles, met inbegrip van de economische
verhoudingen, was ondergeschikt aan de politieke veiligheid van het
Westen en de vrede in de wereld. In de snel in intensiteit toenemende
Koude Oorlog was de - op zichzelf economische - factor grondstoffen
van groot strategisch belang. Niet zonder overdrijving noemde de
Amerikaanse ambassadeur A.Harriman zijn land in 1947 een have-not
in grondstoffen

. Hoewel de leverantie van strategische goederen

pas na het begin van de Korea-oorlog openlijk als argument voor de
hulp aan armere gebieden op tafel kwam, speelde deze in de Amerikaanse
1. Van Berkum 1949.
2. zie o.a.Kanis 1964,
3. Van Galen 1949.

pag.13-23; Keitzel 1956,passim.
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wereldpolitiek al veel eerder mee.
Het is hier m e t de plaats om het ontstaan van de Koude Oorlog
te onderzoeken of te bespreken. Welke ook de achtergronden en de motieven zijn geweest,kort na 1945 bevond Amerika zich op gespannen
voet met de bondgenoot van even te voren en was het dus gedwongen
een geheel nieuwe buitenlandse politiek te ontwerpen en uit te
voeren. Na het vroegere isolationisme niet in staat ineens de wereld te overzien, begon Amerika met de experimentele Truman-doctrine
voor Zuid-Oost-Europa. Het Marshall-plan was een eerste meeromvattende aanpak van problemen die voor de Verenigde Staten van belang waren. De arme landen van Latijns Amerika, het Midden-Oosten en ZuidOost-Azië kregen nog weinig aandacht, al werd reeds erkend dat
"these areas however might in the future come to the forefront of
the conflict between the USA and the USSR"

. Deze toekomst brak

eerder aan dan verwacht. Het opdringen van het communisme in China
toonde aan, dat noodhulp m e t voldoende was. Een veel omvangrijker
preventieve actie was nodig, welke zich niet alleen zou uitstrekken
tot de direct bedreigde streken, maar ook tot de landen welke, nu
nog vrij, ledere dag tot pionnen in het grote spel konden worden.
Mede ten behoeve van het Amerikaanse publiek werden de politieke
2)
argumenten overgoten met een saus van de aloude Manifest Destiny
De oprechtheid van deze gedrevenheid, ook in regeringskringen, mag
men m e t onderschatten. Het was minstens voor Amerika zelf geen
voorwendsel maar oprechte overtuiging, dat vrijheid voor iedereen
de doelstelling moest zijn van de Amerikaanse buitenlandse politiek.
In de politieke argumenten voor Amerikaanse steun aan de Derde
Wereld waren strategische motieven echter beter in te passen dan
zo 1 η theorie.
Met de democratie was de broederschap onverbrekelijk verbonden.
Naast de economische en politieke argumenten bracht de menselijke
nood van de ontwikkelingsgebieden de Verenigde Staten tot hulpver
lening. Dezelfde techniek die in Amerika welvaart had gebracht,
toonde het gebrek aan welvaart m

andere delen van de wereld bin

nen de Amerikaanse huiskamers. Voor de gemiddelde Amerikaan was dit
1. Campbell 1949,
pag.20.
2. Brand 1961, noemt Truman z e l f s

"een w a a r d i g a d e p t van

Jefferson".
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onverdraaglijk en iedere hulp, of deze nu op economische of op politieke motieven was gebaseerd, kon op zijn menselijke sympathie en
steun rekenen. Een Amerikaan heeft zelf eens gezegd, dat zijn landgenoten ontwikkelingshulp geven "because they believe it will advantage their national security and reputation as well as satisfy
sense

of decency"

their

. Dit is wat ook wel het humanitaire of morele

motief voor ontwikkelingshulp wordt genoemd.
Pogen wij de Amerikaanse argumenten voor het verlenen van technische en finaneiële hulp .aan ontwikkelingslanden naar hun relatief
gewicht te classificeren, dan blijkt het onmogelijk aan een van deze
argumenten een absolute voorrang te geven. Ch. Wolf meende dat de
juiste reeks bestond uit: veiligheid-democratie-economie-ethiek, maar
2)
. De impuls van humaniteit,

dit was de visie van een politicoloog

de wens tot evenwicht in de uitgebreide wereldhandel, de noodzaak
van meer grondstoffen en de vastbeslotenheid het communisme te bestrijden vormden samen een geheel, waarvan de verschillende componenten zeker in kracht verschilden, maar waarvan de volgorde niet
vastlag. Deze veranderde van president tot Congres-lid, van belegger tot student, van moment tot moment. De regering van de Verenigde
Staten gaf in 1949 in haar officiële stukken veel aandacht aan veiligheid en economie; bij de presentatie voor het grote publiek legde
zij meer het accent op menselijkheid en democratie. Het Congres
sprak de eerste tijd vooral van economie en democratie

3)

Internationale samenwerking voor de bevordering van de economische ontwikkeling van minderontwikkelde gebieden was in 1949 ook
in Amerika niet helemaal een nieuwe gedacht. Al eerder hadden de
Verenigde Staten aan een aantal voorzieningen op dit gebied meegewerkt. De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds waren
echter na vier jaren niet tot de verwachte resultaten gekomen. Het
Handvest voor een Internationale Handels-Organisatie was wel getekend maar niet geratificeerd, omdat het een al te zwak compromis
was tussen rijke en arme landen. De interamerikaanse conferentie
van Bogota in 194Θ had zich verontwaardigd getoond over het Ameril.Feis 1964,pag.171,cursivering van mij.

2.wolf J960,pag.59.
3.zie ook Reitzel
1956,pag. 134 e w . ; a-own S Opie 1953,hoofdstuk 14.
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kaanse aanbod van $ 500 miljoen.
Tegen 1949 gingen de Amerikanen op zoek naar een meer beschei
den aanpak, die wellicht betere resultaten kon afwerpen. Technische
bijstand leek zo'η middel om de ontwikkelingslanden snel te helpen,
om met betrekkelijk weinig kosten veel goodwill te verwerven en
om een omvangrijke kapitaalinvestering voor te bereiden. Bij een
goede presentatie zou de armoede van de ontwikkelingslanden het
nieuwe plan zeker de noodzakelijke weerklank bezorgen, juist zoals
de ellende van een verwoest Europa de publieke opinie achter het
Marshall-plan had gebracht.
De directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie
der Verenigde Naties, Sir John Boyd Orr, bracht in januari 1949
rapport uit van zijn studiereis door Zuid-Oost-Azië. Het was een
zeer geëmotioneerd verslag van wat hij er had gezien. Vooral de
primitieve landbouwmethoden hadden bij hem de indruk achtergelaten
dat hier met geringe middelen al veel te verbeteren viel. Bescheiden hulp in de vorm van materialen en kennisoverdracht zou er zijns
inziens wonderen doen
Dit was de gelegenheid waar Truman op had gewacht. Hij haakte
er onmiddellijk op in en bezorgde zelfs zijn eigen hoge ambtenaren
een verrassing. Geruchten willen, dat hij pas tijdens het ontbijt
op de dag van zijn ambtsaanvaarding het fameuze vierde punt toe2)
voegde aan het ambtelijk ontwerp van zijn installatie-rede . Indien dit de waarheid is, dan heeft Truman wel op snelle wijze gereageerd op een zaak die juist in januari 1949 in het nieuws was.
Op 20 januari 1949 hield president Truman zijn aanvaardingsrede

. Na de verkiezingen van eind 1948 had hij George Marshall

vervangen door Dean Acheson als Minister van Buitenlandse Zeiken.
In overleg met deze had hij onder andere in het regeringsprogramma
opgenomen de voortzetting van de hulp aan de Verenigde Naties, de
voortzetting van de programma's voor economische herstel en de bevestiging van de Truman-doctrine, onder meer in de NAVO. Hierna
kwam "Point Four: We must embark on a bold new program for making
the benefits of our scientific advances and industrial progress
1. volgens De Vries (Soc.en
Dem.) 1949
2. De Vries ( Soc.en Dem.)1949} Brand oct.l949;Mulders
1950.
3. Dennett S Turner 1949, pag.7-12.

1ΘΘ
available for the improvement and growth of underdeveloped adreas".
Bij het laatste punt gaf de president eerst een schets van de ellen
de in de onderontwikkelde landen en de hoge ontwikkeling in de Ver
enigde Staten. Over de Amerikaanse welvaart merkte hij op, dat "the
material resources which we can afford to use for the assistance of
other people are limited. But our imponderable resources in tech
nical knowledge are constantly growing and are inexhaustible".
Deze technische kennis wilde hij nu beschikbaar stellen aan vrede
lievende en vj;ije volkeren. Andere landen nodigde hij uit hun tech
nische hulp bij die van de Verenigde Staten te voegen en de Ver
enigde Naties en de Gespecialiseerde Organisaties zoveel mogelijk
als kanalen voor deze inspanning te laten fungeren. Truman zei dat
hij rekende op de medewerking van de Amerikaanse zakenlieden en in
vesteerders om vooral de industriële activiteit in de ontwikkelingslanden op te voeren. Hij zei geen imperialistische doelstellingen
na te streven en baseerde zich op "democratie fair-dealing". Vandaar dat "guaranties to the investor must be balanced by guaranties
in the interest of the people, whose resources and whose labour go
into the development".
De economische punten van Trumans plan waren hiermee duidelijk:
het geven van technische hulp, zoveel mogelijk via de Verenigde Naties, en de bevordering van kapitaalsinvesteringen. Politiek van
aard was de vaststelling dat "democracy alone can supply the vitalising forces to stir the peoples of the world into triumphant action,
not only against their human oppressors, but also against their ancient enemies: hunger, misery and despair". Het klonk als een echo
van alle verklaringen, waarin sinds 1941 "freedom from fear" en
"freedom from want" aan elkaar gekoppeld waren. En in het "not onlybut also" kon men beluisteren, dat niet alleen Europa via herstel
maar ook de hele wereld via ontwikkeling in het democratische kamp
moesten worden gehouden of gebracht.
De reacties in de wereld op het vierde punt van Trumans rede
waren nogal verschillend

. De ontwikkelingslanden toonden zich na-

tuurlijk enthousiast over wat zij het begin van een nieuw Marshallplan noemden. Met name in Azië, waar rond die tijd de spanningen
1. samengevat bij Van Galen 1949.
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zich begonnen op te hopen , vond het Amerikaanse voorstel een goed
onthaal. Afrika had nog geen eigen stem om te reageren. De Latijnsamerikaanse landen waren terughoudend; zij verwachtten niet zoveel
van kennis en techniek en zaten meer op een financieel hulpprogramma
te wachten. Voor hen was de belangrijkste vraag, of Truman de geldstroom die op technische hulp moest volgen,beschouwde als financiële
hulpverlening of als zakelijke investeringen.
West-Europa was verdeeld. De Engelse Minister van Buitenlandse
Zaken E. Bevin zegde onmiddellijk steun en deelname toe. Het was wel
een vraag hoe een Europa dat zelf nog geholpen werd, kon gaan deelnemen in een hulpprogramma voor andere landen. Hoe kon dezelfde ECA,
die voor Europa een politiek-economisch gezicht had, zich naar de
andere kant ineens als een humanitaire weldoener presenteren? Welke
risico's waren er verbonden aan een gezamenlijke actie met de antikoloniale Amerikanen? In de Amerikaanse zorg voor de weinig ontwikkelde gebieden stak iets van een verborgen verwijt aan de koloniale
moederlanden, die eeuwenlang hadden nagelaten wat de Amerikanen nu
wel eens even snel zouden goedmaken, namelijk een menswaardig bestaan geven aan miljoenen mensen. "Het kapitalisme krijgt met Point
Four een kans op reclassering", schreef iemand, die dat verwijt aan
oude en nieuwe imperialisten probeerde te verwoorden
De Verenigde Staten deden vooral hun best de laatste reden tot
wantrouwen en aarzeling weg te nemen. Minister D.Acheson herhaalde
op 26 januari nog eens dat er van Amerikaans imperialisme geen
sprake was; de president had immers gevraagd, dat alle landen zouden
meedoen en wel zoveel mogelijk door middel van de Verenigde Naties?
Het optimisme van de ontwikkelingslanden over een grote stroom van
helpend kapitaal temperde Acheson met de toevoeging dat de investeringen welke op de technische hulp zouden volgen, vooral op rentabiliteitsbasis zouden plaatsvinden. Het ging er niet om koste wat kost
2)
kapitaal te verschaffen . Ook Truman zelf zei enkele maanden later
nog eens, dat het hulpprogramma was "intended ultimately to bring
about a great movement of capital through the channels of private
investment"
1. S t o k v i s 1 9 5 1 , p a g . 4 2 0 .
2. Hyde I960, p a g . 9 5 e w .
3 . Dennet fi Turner 1949, p a g . 2 1 .
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Avereil Harriman, reizend ambassadeur van de Economic Co-operation Administration,

verschafte uitleg aan de gezamenlijke vertegen-

woordigers van de landen van de OEEC. Hij zei hen op 28 januari, dat
een deel van het Europees Herstelprogramma al in de geest van het
Point Four-programma werkte en dus ook geschikt was om het klimaat
voor particuliere beleggingen te verbeteren. De OEEC reageerde met
het besluit om een speciale conferentie over investeringen in ontwikkelingsgebieden te organiseren.
De Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties kwam op
7 februari 1949 bijeen en maakte van het bold

new program meteen

een van zijn voornaamste agendapunten. De Amerikaanse afgevaardigde
W. Torp

moest op 25 februari ook hier in een mitigerende verklaring

de hoge verwachtingen van de ontwikkelingslanden tot reëler proporties terugbrengen.
Binnen de Verenigde Staten kreeg vooral de technische hulp ruime
aandacht van het publiek

. De armoede van de ontwikkelingslanden

sprak de mensen aan, temeer omdat er sterk de nadruk op werd gelegd
dat met bijna geen middelen al een grote verbetering te bereiken zou
zijn. Ook in Amerika doken nu ineens verhalen op, dat het hier niet
iets nieuws betrof. De Volkenbond werd erbij gehaald en de good
neighbour

policy

. Weliswaar waren nog nooit systematisch opgezette

en theoretisch gefundeerde organisaties voor ontwikkelingshulp in
Amerika opgetreden, maar vanaf 1936 had er al een beperkt programma
van technische hulp bestaan in Latijns Amerika, in de Filippijnen
en in Liberia. Van 1940 tot 194Θ had Amerika voor $ 17.θ miljoen
besteed aan projecten van technische samenwerking, waarbij het
nog eens $ 59 miljoen voor gezondheidszorg, scholing en agrarische
verbetering mocht rekenen. Kort na het begin van het Point Fourprogramma verscheen in Amerika zelfs een monografie, die een alge
mene balans opmaakte van de Amerikaanse ervaringen met ontwikke
lingshulp vóór 1938 en die enkele belangwekkende conclusies bevatte over de plaats van de technische hulp in de politieke wereld2)
verhoudingen . In 1949 had Amerika uit deze geschiedenis al geleerd
dat "technical aid cannot alone remake the world...but can help to
1. Leonard J95J,pag.391 ; Staley 1954,
2. Curtí £flirr1954.

hoofdstuk 2.
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achieve some limited but useful ends"

. Het uiteindelijke doel op

de achtergrond bleef de bevordering van de particuliere kapitaalstroom, die tot groter prestaties in staat werd geacht.
De samenhang tussen de technische hulp en de bevordering van de
investeringen werd enigszins verdoezeld door het feit, dat zij in
twee afzonderlijke wetsontwerpen aan het Amerikaanse Congres werden
voorgelegd. Op 24 juni 1949 vroeg de regering een bedrag van $ 45
miljoen voor alle internationale, regionale en bilaterale technische
hulp en een bedrag vein $ 900 miljoen om de Export-Import-Bank uit
te breiden met een fonds ter garantie van particuliere investeringen
in rendabele ontwikkelingsprojecten. Beide afdelingen van het congres
reageerden negatief, de Senaat wilde voor de technische hulp zelfs
maar tot $ 10 miljoen gaan. Toen Acheson nog eens expliciet verklaarde,
dat de $45 miljoen alleen bestemd waren voor technische hulp, waren
de afgevaardigden bereid tot een compromis. Om een grote stroom van
particuliere investeringen op gang te helpen brengen, wilden zij
wel wat wagen. De Amerikaanse regering mocht echter zelf geen nieuwe
kapitaalsverplichtingen op zich nemen. Beide wetsontwerpen werden
ingrijpend gewijzigd in beperkende zin. Het fonds voor investeringsgaranties bleef achterwege en de technische hulp kreeg voor het jaar
1950-1951 $ 34,5 miljoen. De Act for

International

Development

(5 juni 1950) wees hiervan $ 12 miljoen toe aan het uitgebreide programma voor technische hulp van de Verenigde Naties. Na aftrek van
enkele andere posten, zoals voor de Latijnsamerikaanse samenwerking,
bleef voor het bilaterale deel van het Point Four-programma nog
2)
$ 14 miljoen over . Naast het Marshall-plan een gering bedrag, in
vergelijking met de UNO-middelen toch nog altijd heel wat.
Het Congres van de Verenigde Staten gaf zijn goedkeuring slechts
aarzelend . Na te hebben bijgedragen voor de oorlog en voor het Europees herstel, wilde het Congres zich niet laten meeslepen in een
nieuwe hulpactie, deze maal vein onbeperkte duur en onbepaalde kosten.
De preambule van de nieuwe wet gaf in een politieke verklaring de
principiële hulpbereidheid weer en meer dan dit mocht men voorlopig
nog niet eisen:" It is declared to be the policy of the United States
1. Curti £ Birr 1954.
2. Mikesell
1952,
рад.226.

192
to aid the efforts of the peoples of economically underdeveloped
areas to develop their resources and improve their living and wor
king conditions by encouraging the exchange of technical knowledge
and skill and the flow of investment capital to countries which
provide conditions under which such technical assistance and capital
can effectively and constructively contribute to raising standards
of living, creating new sources of wealth, increasing productivity
and expanding purchasing power"
Op б september 1950 werd de $ 34,5 miljoen voor de International
Development Act beschikbaar gesteld. Op 27 October 1950 startte de
Technical Co-operation Administration als een afdeling van het State
Department onder leiding van Henry G. Bennett.
Hoe het Point Four-programma verder georganiseerd werd en tot
zijn eigen resultaten en desillusies kwam, valt buiten het bestek
van deze studie. Zevenachtste van de Point Four-hulp vond zijn weg
langs bilaterale kanalen, eenachtste kwam bij de Verenigde Naties
terecht.
Nauwelijks had de oproep van de Amerikaanse president geklonken,
of de ontwikkelingslanden brachten de UNO in beweging. Zij konden
binnen de Verenigde Naties een sterker geluid laten horen dan in
rechtstreeks bilateraal contact met de Verenigde Staten. Bovendien
bestond er enige antipathie tegen de bevordering van particuliere
investeringen door Washington. Van de wereldorganisatie was de
Economische en Sociale Raad het meest aangewezen orgaan om het
beleid voor een hulpprogramma te bepalen. Toevallig was er al tweeeneenhalve week na Truraans rede een bijeenkomst van de Raad. De
juiste afdeling van de wereldorganisatie vergaderde op het juiste
moment voor een snelle behandeling van het aanbod van Truman.

1. zie Feis 1964,pag.52-53.

HOOFDSTUK 7

MEER TECHNISCHE HULP

Het einde van het begin

Op 7 februari 1949 kwam de Economische en Sociale Raad der
Verenigde Naties voor zijn achtste zitting bijeen. Nederland had
zijn zetel in de Raad aan België overgedragen en Canada aan India,
maar voor het overige was de samenstelling gelijk aan die van 194Θ,
het jaar van het Regular Program. Op de agenda stond onder andere
een bespreking van de resolutie over economische ontwikkeling en
technische bijstand van de derde Algemene Vergadering. Agendapunt
10 over de internationale opleiding voor bestuursambtenaren kwam
evenmin als in de zomer van 1948 ter sprake en werd weer voor een
volgende zitting van de Raad gereserveerd.
Het besluit van de Raad om de resoluties 198 en 200 van de Alge
mene Vergadering samen te behandelen leidde tot verwarring in de
discussies. Het taalgebruik rond de ontwikkelingsvraagstukken was
nog niet voldoende uitgekristalliseerd, zodat men geregeld langs
elkaar heen praatte. De bestaande en de mogelijke nieuwe technische
hulp, de economische ontwikkeling in het algemeen en de financie
ring van de economische ontwikkeling werden besproken. Voordat de
afgevaardigden elkaar tenslotte begrepen, waren heel wat controver
ses over de inhoud van de begrippen en over de begrenzing van de
onderwerpen uitgevochten.
De Secretaris-Generaal had aan de Raad een eerste rapport over
de technische hulp van de Verenigde Naties voorgelegd

. Met een

duidelijke toespeling op Trumans 'nieuwe' hulpaanbod zei hij in de
inleiding, dat de technische hulp in de wereldorganisatie al sinds
1946 onderwerp van discussie was geweest. Er waren echter nog niet
veel concrete resultaten bereikt. In januari 1949 had de Secretaris1. E/1174.
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Generaal aan alle Leden een brief gezonden over de faciliteiten
wellce de UNO voor technische hulp beschikbaar had en in februari
had hij hier een meer gedetailleerd memorandum over beurzen op laten volgen. Voor de coördinatie van het beurzenprogramma was door
de Secretaris-Generaal een werkgroep ingesteld. De andere soorten
van technische hulp verkeerden eveneens in een voorbereidend stadium. Onderhandelingen over het zenden van economische missies waren
gaande en de eerste deskundigen zouden binnen enkele dagen vertrekken.
Voor de Amerikaanse afgevaardigde bood het rapport van de Secretaris-Generaal een goed uitgangspunt om het een en ander te zeggen
over de plannen van de Verenigde Staten. Trumans aanvaardingsrede
had in de ontwikkelingslanden namelijk een reactie teweeggebracht
die - volgens de Amerikaanse regering - in geen verhouding stond
met de gedane toezegging. De hooggespannen verwachtingen ten aanzien
van Trumans vierde punt moesten tot realistischer proporties worden
teruggebracht. Op 25 februari verklaarde de Amerikaanse delegatieleider W.Thorp in de Economische en Sociale Raad met nadruk, dat
van de zijde van de Verenigde Staten alleen particuliere kapitaalsinvesteringen te verwachten waren en geen grote schenkingen. De
Amerikaanse overheid had een plan ontworpen om met allerlei soorten
technische hulp zulke particuliere investeringen de weg te wijzen
en met garanties te begeleiden, aldus Thorp. Niet alleen vanwege
de ongewenstheid van politieke invloeden, maar ook wegens de lange
duur van het programma was het noodzakelijk, dat de technische hulp
minstens voor een deel langs multilaterale kanalen zou worden geleid.
Daarom wilde de Amerikaanse afgevaardigde in een resolutie de Secretaris-Generaal vragen om een studie over de technische hulp conform resolutie 200 van de Algemene Vergadering
Bij de debatten over de Amerikaanse ontwerp-resolutie bleek hoe
de aanhangers van verschillende opvattingen over de ontwikkelingssamenwerking zich in enkele jaren al hadden gegroepeerd. Europa
steunde het Amerikaanse voorstel onder voorbehoud. De Westerse landen met hun koloniale ervaring meenden, dat de Amerikanen het ontwikkelingsprobleem wel erg simplistisch zagen. Zij wisten dat een
1. La coopération.. .1949;

Van Veen 1953 pag.105 e w .
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kleine injectie van kennis en techniek op korte termijn geen wonderen zou doen. De communistische landen beklemtoonden nog eens, dat
alle hulpverlening gericht moest zijn op de onafhankelijkheid van
het hulpontvangende land en dat daarom aan de industrialisatie bijzondere zorg moest worden besteed.
De ontwikkelingslanden waren teleurgesteld, dat de Verenigde
Staten bij de technische hulp niet tevens kapitaalhulp wilden leveren. Latijns Amerika voelden zich in meer dan één opzicht gepasseerd.
Eerst had Europa hulp gekregen met geheel en al voorbijzien van de
Latijnsamerikaanse noden en nu ging de aandacht voor de buiten-Europese gebieden nog niet verder dan één facet. De kern van de ontwikkelingsproblematiek lag volgens de Zuidamerikaanse landen in de
directe financieringsbehoeften. Zij achtten het zinloos te wachten
op een kapitaalstroom waarvan het niet zeker was of ze straks op de
technische hulp zou volgen en welke dan nog uit de weinig sympathie
genietende particuliere bronnen zou komen.
Terwijl Thorp de nadruk legde op de technische hulp, gingen de
Libanese en Chileense afgevaardigden in hun ontwerpresolutie veel
verder

. Zij vroegen om een studie over de economische ontwikkeling

in het algemeen en over de financiering ervan in het bijzonder.
2)
. De Economische en Sociale Raad nam

Deze resolutie werd aangenomen

zich voor, aan de eerstkomende Algemene Vergadering een voorlopig
rapport over de meest urgente ontwikkelingsproblemen aan te bieden.
De Raad verzocht de Secretaris-Generaal om documentatie over de al
genomen maatregelen en vroeg hem ook om een rapport samen te stellen
over methoden van internationale ontwikkelingsfinanciering. Het
Amerikaanse ontwerp werd daarna, ook op 4 maart 1949, aangenomen met
15 stemmen voor en 3 onthoudingen 3) . De onthoudingen waren van de
Sovjet-Unie, de Byelorussische SSR en Polen. De technische hulp was
nog steeds niet naar hun zin, maar met het oog op de instemming van
de ontwikkelingslanden konden zij het zich niet veroorloven tegen
te stemmen. In de resolutie vroeg de Raad aan alle Leden de over1. La coopération..
.1949; Van Veen 1953; pag.105 e w .
2. Ecosoc resolutie 179 VIII "Economie development of underdeveloped
countries".4 maart 1949. In: E/1310.
3. Ecosoc resolutie 180 VIII "Technical assistance for economie
development".4 maart 1949. In: E/1310.
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dracht van technische kennis zoveel mogelijk te bevorderen. De Secretaris-Generaal moest in overleg met de Gespecialiseerde Organisaties
en rekening houdend met de suggesties van de Leden (lees: het Point
Four-aanbod), aan de Raad tijdens zijn negende zitting een rapport
voorleggen met :

1. a comprehensive plan for an expanded co-operative

programme of technical assistance for economic development through
the United Nations and its specialized agencies, paying due attention
to questions of a social nature which directly condition economic
development, 2. methods of financing such a programme including special budgets, and 3. ways of co-ordinating the planning and execution of the programme".
De Economische en Sociale Raad vroeg tijdens zijn achtste zitting met twee ontwikkelingsresoluties dus aandacht voor vier aspecten
van ontwikkelingsbevordering. Het accent lag duidelijk op de reeds
bestaande technische hulp en de wens tot uitbreiding ervan. De studie
van de ontwikkelingsproblematiek in het algemeen en van de ontwikkelingsfinanciering in het bijzonder moest volgens de Amerikanen voorlopig maar op de achtergrond blijven. De ontwikkelingslanden waren
hiermee niet tevreden. In de Subcommissie voor Economische Ontwikkeling zetten zij het gesprek over de financiering van de ontwikkeling
voort. Hierbij moet men in gedachte houden, dat Amerika in 1949 de
enige potentiële kapitaalverschaffer was die een man in de Subcommissie had.
De Commi ssie voor Economie en Werkgelegenheid had in 1948 een
directe behandeling van de financiering gevraagd, maar de Subcommissie voor Economische Ontwikkeling had het onderwerp toen terzijde
geschoven om er in 1949 uitgebreider aandacht aan te kunnen geven.
Van 21 maart tot 11 april 1949 kwam de Subcommissie voor Economische
Ontwikkeling voor de derde maal bijeen . Zij had toen van het Secretariaat enkele voorlopige studies ontvangen over internationale giften en credieten na 1945, over de internationale kapitaalbewegingen
tijdens het interbellum en over de internationale prijsverhoudingen
na 1945 ).
Als uitgangspunten handhaafde de Subcommissie het primaire belang
1. verslag in E/CN.1/65.
2. E/CN.1/Sub.3/W.8,· E/CN. l/Sub. 3/W.9; E/CN. l/Sub. 3/W. 5.
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van de economische hulpbronnen, de beslissende waarde van de industrialisatie en het aanvullende karakter van de buitenlandse investeringen.
Op basis hiervan besprak de Subcommissie eerst, hoe de nationale financiële middelen zouden kunnen worden verruimd. Daarna volgde de
internationale financiering. De hieraan te stellen voorwaarden nam
de Subcommissie - mutatis mutandis - rechtstreeks van de condities
voor de technische bijstand over: ieder land mag zelf bepalen hoeveel en welke buitenlandse investeringen het aanneemt; deze gelden
moeten bijdragen tot de ontwikkeling van de nationale onafhankelijkheid en van de binnenlandse bronnen, zonder politieke, economische
of militaire privileges voor de belegger. De Subcommissie sprak
zich niet uit over de keerzijde van de medaille, het investeringsklimaat in de ontwikkelingslanden. Hiermee verloor het werk van de
Subcommissie een deel van zijn realiteitswaarde.
De Nederlandse UNO-ambtenaar W.Brand schreef in april 1949
vanuit Lake Success naar aanleiding van het werk van de Subcommissie,
dat de hele internationale gedachtenwisseling zich in deze tijd voltrok in de vorm van compromis-achtige rapporten, waarin zeer veel
onderwerpen op weinig diepliggende wijze werden behandeld

. Dat

hij gelijk had, bleek toen de Subcommissie van de principiële naar
de praktische aspecten van de ontwikkelingsfinanciering overstapte.
Hoewel zij ontevreden waren over de Wereldbank, kwamen de deskundigen niet tot concrete alternatieven. Een plan van de Indiase
voorzitter V.Rao werd wel besproken, maar zonder dat de Subcommissie
er een standpunt over had ingenomen aan de Commissie voor Economie
2)
en Werkgelegenheid doorgegeven
Rao had zijn voorstellen voor een nieuwe internationale organisatie voor de financiering van ontwikkelingsprojecten opgesteld om
de impasse te doorbreken waarin de ontwikkelingslanden waren terechtgekomen door de lacunes

in de Wereldbank-regelingen. Het was het

eerste plan voor een nieuwe internationale financiële organisatie
sinds Bretton Woods. Als verre voorvader van het Special Fund, de
International Finance Corporation en de International Development
Association verdient het hier zeker een korte weergave.
1. Brand mei 2949.
2. E/CN/1/65 annex A.
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Rao constateerde, dat er geen internationale organisatie bestond
voor de financiering van niet-rendabele projecten. Een United
Administration

for

Economie

Development

Nations

moest volgens hem in het

leven worden geroepen om alle vijf gebieden van ontwikkelingshulp
te overkoepelen:
1. de technische hulp ter voorbereiding van ontwikkelingsprojecten,
2. de coördinatie van de technische hulp van de Verenigde Naties
en de Gespecialiseerde Organisaties,
3. de hulp aan ontwikkelingslanden bij het verwerven van goederen,
uitrusting en personeel,
4. de financiering van ontwikkelingsprojecten op niet-commerciële
basis, en
5. de financiering van regionale ontwikkelingsprojecten.
Typerend voor de al eerder gesignaleerde internationale onduidelijkheid was de vraag van Rao om een lijst van ontwikkelingslanden.
Tot op dat moment wist niemand, welke landen wel en welke niet voor
bijstand in aanmerking moesten komen.
De middelen van de nieuwe organisatie zouden volgens Rao alleen
mogen worden besteed aan projecten die voor de Wereldbank en voor
buitenlandse financiers niet aanvaardbaar waren. Van giften was geen
sprake, wel van zachte leningen.
Het plan van Rao omvatte veel waardevolle elementen

en Subcom-

missie, Commissie en Raad kwamen er in latere zittingen herhaaldelijk
op terug. Voorlopig moest de behandeling ervan echter wijken voor
de veel gemakkelijker te realiseren plannen voor technische hulp.

Omdat de Algemene Vergadering en de Economische en Sociale Raad
aan het Secretariaat om studies hadden verzocht over de technische
hulp, wilde de Commissie voor Economie en Werkgelegenheid hier in mei
1949 geen uitspraken over doen die verder gingen dan enkele algemene
wensen: de coördinatie in het terrein moest worden verbeterd, het
beurzenprogramma verdiende uitbreiding, deskundigen mochten bij terugkeer van hun taak niet worden achtergesteld en de migratie naar
1)
ontwikkelingslanden behoefde meer steun . Het Point Four-programma
kwam in deze vierde bijeenkomst van de Commissie niet ter sprake.
1. E/1356 + Add.l.
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Voor wat de ontwikkelingsfinanciering betrof,verklaarde de commissie
dat zij geen behoefte had aan een nieuwe financiële instelling.
De politieke samenstelling van de Commissie maakte een theoretische uitdieping van de ontwikkelingsproblemen tot een uitzichtloze
bezigheid, dus daar begon men шаги: niet aan. De uitgespaarde tijd
werd gereserveerd om de Subcommissie de les te lezen op een punt,
waar zij duidelijk meer politiek dan wetenschappelijk was geweest.
De Commissie herhaalde haar reeds vroeger uitgesproken afwijzing
van de opvatting, dat bij ontwikkeling het accent op de zware in
dustrie zou moeten liggen. Alleen de communistische landen en India
hielden vast aan het tegenovergestelde standpunt, dat zij hadden
uitgesproken in de Subcommissie.
De Commissie voor Economie en Werkgelegenheid bracht tenslotte
ook aan de Economische en Sociale Raad advies uit over haar eigen
toekomst en die van haar subsommissies. De politieke gang van zaken
in de Subcommissie voor Economische Ontwikkeling werd aangevoerd
als een van de redenen om deze op te heffen. Alleen India, de Sovjet
unie en Wit-Rusland verzetten zich tegen dit voorstel. Men kan
moeilijk ontkennen, dat de meerderheid van de Commissie het gelijk
aan haar zijde had bij de vaststelling dat in de Subcommissie minder
objectief-wetenschappelijke dan politieke meningen waren gegeven.
Veel tijd was verloren gegaan met het verzoenen van tegengestelde
opvattingen, een bezigheid waarvoor binnen de Verenigde Naties vol
doende andere instellingen voorhanden waren. Bovendien meende de
Commissie, dat de Subcommissie met haar geringe aantal zittingen
niet zo doelgericht kon werken als het veel flexibeler Secretariaat.
Als derde bezwaar wilde de Commissie de deskundigheid van de Subcom
missie zelf ook van een vraagteken voorzien. Met alle respect voor
de afzonderlijke leden van de Subcommissie meende de Commissie toch,
dat de ontwikkelingsproblematiek veelzijdiger studie vereiste dan
door een en hetzelfde groepje deskundigen kon worden uitgevoerd
De Commissie legde met de drie kritische noten over politiek,
efficiency en deskundigheid, de vinger op de gevoelige plek. De be
zwaren waren zeker terecht. Toch was het veelzeggend, dat nu pas
openlijk werd gewezen op de tekorten, die de Subcommissie vanaf
l.E/CN.1/73,-zie verder E/1600.
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het begin had gekend. Onbewust gaf de Commissie het einde aan van
de aanloopperiode van de UNO-ontwikkelingshulp. In de eerste jaren
had men geen snelle actie geëist, geen verregaande specialisatie
nodig gehad en de politieke bijverschijnselen op de koop toe genomen. De Subcommissie had voldaan,

omdat ze bestond uit een groep

mensen die allereerst op basis van deskundigheid de beginselen van
economische ontwikkeling en hulpverlening hadden vastgelegd. Pas
toen dit elementaire werk was volbracht en in de eerste behoefte
van de Verenigde Naties was voorzien, kreeg men oog voor de nadelen die aan de politieke achtergrond en de trage werkwijze van de
Subcommissie waren verbonden. Wat goed genoeg was geweest voor de
eerste jaren, bleek onvoldoende om mee verder te gaan.
De gebreken die de Commissie aan de Subcommissie verweet en
die zij zwaar genoeg achtte om tot de opheffing van de Subcommissie
te adviseren, zou zij ook bij zichzelf kunnen aanwijzen, namelijk
onvoldoende zittingen, onvoldoende deskundigheid, teveel politiek
gesjacher. De hand ging echter niet zover in eigen boezem als in
die van de Subcommissie. De Commissie wilde blijven voortbestaan.

De uitbreiding van de technische hulp

Als de Economische en Sociale Raad op 5 juli 1949 voor zijn
negende zitting bijeenkomt, krijgt hij vier rapporten te beoordelen,
namelijk over de reeds bestaande technische hulp, de plannen voor
nieuwe technische hulp, de ontwikkelingshulp in het algemeen en de
ontwikkelingsfinanciering

. De meeste aandacht gaat naar het

tweede onderwerp. De uitbreiding van de technische hulp, sinds
januari een belangrijk onderwerp van gesprek achter de schermen,
komt medio 1949 dermate in het centrum van de officiële belangstelling, dat alle andere aspecten van ontwikkelingshulp erbij verbleken.

De basis voor de, nu eerst te behandelen, uitbreiding van de
technische hulp, lag in het rapport Technical Assistance for Economic Development:

Plan for

an expanded

co-operative

1. E/1335,E/1327 + Add.1,2, E/1345, E/1333.

programme
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through the United

Nations

and the Specialized

Agencies

. Het was

opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal
van de Verenigde Naties Trygve Lie en van de hoofden van de Gespecialiseerde Organisaties David A.Morse (ILO), Morris E.Dodd (FAO),
Jaime Torres Bobet (UNESCO), W. Hallam Tuck (IRÒ), Brock Chisholm
(WHO), Edward Warner (ICAO), John McCloy (IBRD), en Camille Gutt
(IMF). Op 18 mei 1949 hadden zij hun goedkeuring gehecht aan het
product van de samenwerking van hun secretariaten.
De Secretaris-Generaal liet in de brief waarmee hij het rapport aan de Economische en Sociale Raad aanbood, duidelijk uitkomen,
2)
dat niet op.alle punten overeenstemming was bereikt . Met name
over de financiering van het nieuwe programma liepen de meningen
van de Verenigde Naties en de Gespecialiseerde Organisaties uiteen.
Daarom wilde hij hoofdstuk 5, waarin verschillende compromissen
waren uitgewerkt, bijzonder in de aandacht van de Raad aanbevelen.
Het rapport zelf bestond uit twee delen. Het eerste, met de
titel "Doeleinden en Aard van het Program", was door alle verantwoordelijke opstellers samen getekend. Deel II met "Gedetailleerde
Voorstellen" kwam onder de verantwoording van de verschillende
deelnemende organisaties afzonderlijk. Dat het vierde punt van
Trumans aanvaardingsrede de rechtstreekse aanleiding was geweest
tot het opstellen van het uitgebreide, 32Θ pagina's tellende
ontwerp, viel al uit de eerste regel op te maken:"The rapid tech
nological evolution of the past two or three centuries has opened
the way to use of the world's resources for the benefit of its
inhabitants with unprecedented and increasing effectiveness".
Een lang citaat uit Trumans rede en de vermelding van het Ame
rikaans initiatief tijdens de achtste zitting van de Economische
en Sociale Raad wezen er even verder in het rapport nog eens op,
dat vertrouwen in techniek en efficiency aan het hele plan ten
grondslag zou liggen. Andere typische Amerikaanse opvattingen over
de verruiming van de technische hulp, welke men in het eerste hoofd
stuk terug kon vinden, waren de idee om veel te bereiken met wei
nig geld en de wens om kapitaalinvesteringen voor te bereiden.
ΤΓΤ/1327/Add. 1.
2. E/1327.
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Het rapport herhaalde de meeste al eerder in de Verenigde Naties vastgestelde beginselen voor ontwikkelingshulp in het algemeen
en voor technische bijstand in het bijzonder. Over de omstreden politieke inmenging zeiden de rapporteurs dat afhankelijkheid van het
buitenland de ontwikkeling eerder zou hinderen dan bevorderen. Het
verkleinen van de kloof - zo heette het verder - was in het belang
van zowel de arme als de rijke landen en moest daarom zo snel mogelijk en op zoveel mogelijk fronten tegelijk worden nagestreefd. Het
voornaamste doel op korte termijn was de ontwikkelingslanden helpen
zichzelf te helpen.
In het tweede hoofdstuk, over de aard van het programma, werd
gesteld dat verruiming van de multilaterale hulp geen aantasting
behoefde te betekenen van de in bepaalde gevallen meer voor de
hand liggende bilaterale bijstand. Hiermee verwierven de Westerse
landen formele erkenning voor hun andere hulpprogramma's. Wel
moest volgens de samenstellers de multilaterale hulp relatief in
belang toenemen, conform artikel 1 sub 3 en artikel 55 en 56 van
het Handvest. De rapporteurs erkenden, dat middelmatig ontwikkelde landen - door hun geringere afstand tot de problematiek - soms
beter zouden kunnen helpen dan hoogontwikkelde. Hiermee leek, voor
het eerst in de wereldorganisatie, de topdeskundige op zijn voetstuk
te wankelen. Even verderop noemden de rapporteurs de hoge kwaliteit van de deskundigen echter toch weer belangrijker dan hun aantal.
Als verdere voorwaarden voor succes stonden genoteerd een
praktische benadering, het scheppen van een gunstige sfeer in de
ontwikkelingslanden en voldoende uitrusting en voorraden. Continuïteit in de uitvoering zou zeer belangrijk zijn, want "progress in
economie development must be measured in decades rather than years".
Zowel de vormen van hulpverlening als de beginselen die aan de
uitgebreide technische hulp ten grondslag moesten liggen werden door
de rapporteurs letterlijk overgenomen van het Regular Program, dus
uit resolutie 200 van de derde Algemene Vergadering.
Als centrale doelstelling voor de uitgebreide technische hulp
koos men productiviteitsverhoging in landbouw en industrie. Alle
andere bijstand, voor energie, transport, onderwijs, voeding en ge-
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zondheid, zou hierop zijn gericht. Het hulpprogramma van de Verenigde Naties bleef dus een hoofdzakelijke economische aangelegenheid.
Hoofdstuk V van het eerste deel handelde over de organisatie en
de financiering van het programma. Als centraal orgaan voor planning en begroting zou een Technical Assistance Committee worden gecreëerd. De Gespecialiseerde Organisaties en natuurlijk ook de Verenigde Naties zouden hierin

vertegenwoordigers hebben. Met het oog

op een goede coördinatie zouden de Leden van de Verenigde Naties
ook hun bilaterale ontwikkelingsprojecten aan dit Technical Assistance Committee moeten melden.
De rapporteurs hadden verschillende methoden voor de financiering
van de hulp bestudeerd, maar op slechts zes punten overeenstemming
bereikt. Deze kwamen hierop neer, dat iedere deelnemende organisatie
een apart ontwikkelingsbudget zou scheppen en daarvoor de gelden zelf
zou inzamelen en beheren. Bij de Verenigde Naties zou het ontwikkelingsbudget een post op de gewone begroting zijn. De UNO zou bovendien een bijzondere rekening openen, waaruit - via het Technical
Assistance Committee - gelden naar de ontwikkelingsbudgetten van
de UNO en van de Gespecialiseerde Organisaties zouden stromen. De
Voorgestelde combinatie van afzonderlijke en gezamenlijke financiering was duidelijk een compromis tussen de UNO, die zichzelf
een overkoepelende functie had toebedacht, en de Gespecialiseerde
Organisaties, die bijzonder op hun autonomie waren gesteld.
In deel II van het rapport deden de Verenigde Naties en de
Gespecialiseerde Organisaties meer gedetailleerde voorstellen op
hun respectievelijke werkterreinen. Het Secretariaat van de Verenigde Naties zou zich concentreren op de activiteiten welke niet
onder de bijzondere competentie van een van de andere deelnemers
vielen, zoals industrialisatie, transport, communicatie en planning. Hiervoor vroeg het $ 5.940.000 voor het eerste jaar en
$ 9.245.000 voor het tweede jaar. De ILO vroeg voor zijn plannen
$ 4.678.400 en $ 6.793.500; de FAO vroeg $ 9.425.456 en
$ 11.345.383; de UNESCO vroeg $ 6.150.000 en $ 10.705.500; de
ICAO vroeg $ 561.200 en $ 1.007.400; de WHO tenslotte vroeg
$ 9.152.520 en $ 10.983.024. De verklaringen en adviezen van

IBRD,

IMF, IRO, en ITO gingen niet van begrotingscijfers vergezeld. De
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totale aanvrage beliep $ 35.862.576 voor het eerste jaar en
$ 50.179.807 voor het tweede jaar waarin het uitgebreide hulpprogramma zou functioneren. In de loop van augustus kwam de WHO nog
met een wijziging en waren de eindbedragen van de begroting
$ 37.334.466 en $ 52.701.1351).

Het rapport van de Secretaris-Generaal en de deelnemende Gespecialiseerde Organisaties werd voorgelegd aan de Economische en Sociale Raad, die op 21 juli 1949 de discussies erover opende. De Amerikaanse afgevaardigde liet, net als in de vorige vergadering van de
Raad, een matigende stem horen. De cijfers voor de eerste twee jaar,
in totaal $ 86 miljoen, noemde hij veel te optimistisch. Hij achtte
het beter om te starten

met een bedrag tussen de $ 15 miljoen en de

$ 25 miljoen. De ontwikkelingslanden - bij monde van Brazilië en
India - verzetten zich hiertegen. Zij wensten een herberekening, die
tussen de $ 25 miljoen en $ 35 miljoen zou uitkomen. Een minderheid,
van Oosteuropese komaf, hield vast aan de altijd al voorgestane
zakelijke aanpak. Het plan moest volgens de communisten in de gewone
begroting worden ondergebracht en de onkosten van de bijstand zouden
door de ontwikkelingslanden moeten worden vergoed. De andere landen
hielden wel aan een speciale rekening vast, al verschilden ook zij
erover van mening, of deze met vrijwillige bijdragen dan wel op
andere wijze moesten worden volgestort. Het was vanzelfsprekend en in de plannen was er rekening mee gehouden - dat de ontwikkelingslanden een deel van de kosten op zich zouden nemen. Tegenover de extreme Russische zakelijkheid stelde de meerderheid in
de Economische en Sociale Raad, dat de regel van medefinanciering
zeer soepel moest worden gehanteerd en dat ook de ontwikkelingslanden die niet in staat waren tot participatie in het fonds, voor
hulp in aanmerking konden komen.
Er bestonden in de Raad meningsverschillen over de verdeelsleutel volgens welke de gezamenlijke pot tussen de deelnemende
organisaties zou worden verdeeld. In hoeverre moest men een geheel of gedeeltelijk - automatische toewijzing hanteren? De Raad
kwam tot de conclusie, dat in verband met planning op langere termijn,
1. E/1327/Add.2.
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een vaste verdeling van het grootste gedeelte noodzakelijk was. Het
bleef een twistpunt hoe deze verdeling moest plaatsvinden.
De Economische en Sociale Raad sprak meer over financieel-administratieve zaken dan over aard, beginselen, doelstellingen en methoden van de technische hulp. Dit wees erop, dat de laatste naar algemeen inzicht voldoende waren behandeld bij voorgaande gelegenheden.
Het nu besproken plan was duidelijk een uitbreiding van bestaande
activiteiten, waarbij alleen de problemen van schaalvergroting moesten worden opgelost. Dankzij het voorbereidende werk van jaren kon
betrekkelijk snel verregaande eenstemmigheid worden bereikt.
Na zeven vergaderingen van de voltallige Raad en 26 bijeenkomsten
van het economisch comité uit de Raad, hadden de afgevaardigden tenslotte een gedetailleerd rapport voor zich liggen, dat voor bijna
iedereen aanvaardbaar was. Alleen de drie Oosteuropese afgevaardigden
onthielden zich weer van stemming, toen de Raad op 15 augustus 1949
resolutie 222 A IX Expanded
economic

development

of

Programme of Technical

underdeveloped

countries

Assistance
aanvaardde

for
. De

resolutie werd samen met een aantal Observations and guiding
ciples

prin-

(Annex I) aan de Algemene Vergadering aangeboden. De Raad

vroeg de Vergadering haar goedkeuring te hechten aan een ontwerpresolutie (Annex II) waarbij instemming met de organisatorische
2)
en financiële voorstellen van het EPTA werd betuigd
De Ecosoc-resolutie bevatte

organisatorische en financiële

regelingen die gedeeltelijk afweken van de voorstellen van de Secretaris-Generaal. Er zou eerst een Technische Hulp-Conferentie
worden gehouden van landen en organisaties die in het programma
deelnamen. Daarna zou uit de Economische en Sociale Raad een
Technical Assistance Committee (TAC) worden benoemd, waarin alle
Ecosoc-Leden zitting zouden hebben. Het Technical Assistance
Committee moest het beleid uitstippelen voor en controle uitoefenen
over een met de dagelijkse leiding belaste Technical Assistance
Board (TAB). De TAB zou bestaan uit de Secretaris-Generaal der
Verenigde Naties, de uitvoerende hoofden van de deelnemende organisaties en niet-stemgerechtigde waarnemers van Wereldbank en Fonds.
1. in E/1553.
2. EPTA is vanaf medio 1949 de gangbare afkorting voor het Expanded
Programme of Technical Assistance.
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De bevoegdheden van TAC en TAB werden door de Raad nauwkeurig omschreven. Toch bleef hun onderlinge verhouding een riskante zaak.
De constructie waarbij een functionele Technical Assistance Board
door een politieke Technical Assistance Committee werd gecontroleerd, liet de mogelijkheid van politieke invloed op de besteding
van de gelden open. Beroep was alleen mogelijk bij twee hogere instanties, de Economische en Sociale Raad en de Algemene Vergadering,
die ook politiek van samenstelling waren. Zou een aldus geleid programma zich aan het formeel vastgelegde beginsel van a-politieke
hulpverlening kunnen houden ?
Om moeilijkheden te voorkomen, werden de financiële regelingen
in de resolutie nauwgezet vastgelegd. Bovendien bepaalde de resolutie, dat na één jaar praktische ervaring de hele financiële opzet
aan een hernieuwd onderzoek zou worden onderworpen

. Over de totale

omvang van het programma zei de resolutie niets. De financiële afspraak was in zo

algemene termen geformuleerd, dat ze op een speci-

ale rekening van elke omvang toepasselijk zou zijn. De eerste $ 10
miljoen zou volledig volgens een vaste verdeelsleutel worden opgedeeld; van de volgende $ 10 miljoen zou 70 %, en van de overige
bijdragen zou niets verdeeld worden. De achtergehouden percentages
zouden de reserve vormen, die nodig was om continuïteit in de uitvoering te waarborgen. Voorlopig rekende de Raad blijkbaar op een
programma van niet veel meer dan $ 20 miljoen, anders zou hij ook
van de derde $ 10 miljoen wel een percentage direct beschikbaar
hebben gesteld. Volgens de automatische verdeelsleutel van de gelden kreeg de UNO 23%, de ILO 11%, de FAO 29%, de UNESCO 14%, de
ICAO 1%

en de WHO 22%.

De verdeling betekende voor de Verenigde Naties een relatieve
versterking van haar positie. In het oorspronkelijke plan van de
Secretaris-Generaal had het ШО-aandeel ongeveer 16% van de totaal
aangevraagde gelden belopen. De opvoering van dit percentage tot
23 was verhaald op alle Gespecialiseerde Organisaties, behalve op
de FAO die ook een - zij het lang niet zo grote - vooruitgang had
geboekt. Het typeerde de voortvarende wijze waarop de Organisatie
der Verenigde Naties haar plaats als centrale instelling accentu1. zie hoofdstuk 9.
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eerde. Zij betrok de Gespecialiseerde Organisaties in een hulppro
gramma waarvan de oorsprong binnen de Ш О had gelegen en waarvan
het beleid uiteindelijk geheel aan de goedkeuring van een UNO-instantie zou zijn onderworpen. Voor enkele van de deelnemende in
stellingen was dit aanvankelijk een wat onwennig idee. Sommige
hadden nog zo weinig ervaring met technische hulp, dat zij bij
gebrek aan nieuwe projecten enkele van hun gewone plannen voor
EPTA-financiering hadden voorgedragen, hetgeen uiteraard niet de
bedoeling was geweest. Alle organisaties hadden verder hun best
gedaan hun aanvragen zo hoog mogelijk op te schroeven om zich met
het oog op de latere uitbouw van het propramma nu reeds van een
goed aandeel te verzekeren.
De aanvaarding van resolutie 222 A betekende, dat de Economi
sche en Sociale Raad binnen een jaar na het accepteren van de
technische hulpverlening als een gewone verplichting uitgebreider
aandacht ging geven aan de bijstand aan ontwikkelingslanden. Nog
geen zeven maanden na de oproep van Truman lagen officieel goed
gekeurde plannen ter tafel. In reactie op het Marshall-aanbod was
voor het eerst bewezen en nu was voor de tweede maal aangetoond,
dat de besluitvorming op internationaal niveau niet behoefde ach
ter te blijven bij het tempo van het nationaal bestuur van de mach
tigste natie.

De vierde Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kwam van
20 september tot 10 december 1949 te Flushing Meadow bijeen. In de
Nederlandse delegatie onder leiding van Minister Stikker was Patijη
opgenomen voor het werk in de economische commissie

. Naast de

kwesties China, Griekenland, Palestina en de voormalige Italiaanse
koloniën, stond ook Indonesië als punt van discussie op de agenda.
Het waren allemaal politieke onderwerpen, waarvan de behandeling meer
precisie dan enthousiasme vereiste.
Met des te meer elan werd onder punt 28c het voorstel van de
Economische en Sociale Raad tot uitbreiding van het technische hulp2)
programma aangepakt . Reeds tijdens de algemene debatten kwamen ver1. zie hun Verslag...1950.
2. Α/9Θ3.
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verschillende landen met adhesiebetuigingen. De Nederlandse Minister
van Buitenlandse Zaken bracht op 23 september namens zijn regering
hulde aan de Secretaris-Generaal en de hoofden van de Gespecialiseerde Organisaties voor hun omvangrijke rapport over technische hulp
voor economische ontwikkeling. Minister Stikker verklaarde dat Nederland talrijke academici en speciaal deskundigen inzake tropische
landbouw beschikbaar had voor uitzending naar ontwikkelingslanden.
"De Nederlandse regering is verlangend een zo groot mogelijke bijdrage te leveren voor deze programma's, onder andere door aan minderen twikke1de landen de gelegenheid te verschaffen deskundigen in
Nederland te doen opleiden, en door Nederlandse deskundigen aan te
sporen dienst te nemen in missies van de UNO of om, op haar verzoek,
andere Regeringen van raad te dienen", zei de Minister
Bij de besprekingen van de voorstellen van de Economische en
Sociale Raad in de Tweede Commissie was eveneens lof te horen voor
deze belangrijke stap in de richting van internationale samenwerking,
2)
al waren er ook landen die de beperktheid van het plan benadrukten
Vooral de ontwikkelingslanden van Latijns Amerika en het Midden-Oosten bleven de ontwikkelingsfinanciering hun grootste zorg vinden.
Zij sloten zich aan bij de Nieuwzeelandse afgevaardigde, die betreurde, dat een voorstel tot uitbreiding van de bevoegdheden van
de Wereldbank ontbrak. Tegelijkertijd toonden zij zich er verontrust over, dat kapitaalverschaffing uit gouvernementele bron gepaard zou kunnen gaan met politieke invloed en dat uitbuiting het
gevolg kon zijn van particuliere investeringen.
De Oosteuropese landen legden weer het accent op de industrialisatie. Zij meenden, dat het Westen de agrarische ontwikkelingslanden alleen maar hielp om de toevoer van grondstoffen veilig te
stellen. De UNO mocht volgens Rusland en Polen niet dezelfde fout
maken als het imperialistische Point Four-programma. Het Poolse
amendement, waarbij aan de Technical Assistance Committe meer macht
over de Technical Assitance Board werd toegekend, stuitte op algemeen verzet en werd ingetrokken. De opposanten vonden, dat in de
gegeven voorstellen al voldoende politieke controle mogelijk was en

1. Verslag..
2. A/1064.

.1950,bij lage V pag. 250 e w .
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dat deze zich zeker niet tot het dagelijks beleid mocht gaan uitstrekken.
De Westerse landen gaven zonder uitzondering hun steun aan de
voorstellen. De Verenigde Staten wezen er nogmaals op dat, hoe goed
de Wereldbank ook zou werken, de hoofdbron van de ontwikkelingsfinanciering toch vooral in de particuliere sfeer gezocht zou moeten
worden

. De technische hulp was nodig ter voorbereiding

van de

particuliere investeringen. De Amerikanen waren het dus met de ontwikkelingslanden eens, dat het Expanded Programme of Technical
Assistance slechts een begin was en verschilden met hen van mening
over de herkomst van het latere ontwikkelingskapitaal.
De Nederlandse afgevaardigde Patijn stelde zich op 4 oktober met
lovende woorden achter de voorstellen van de Economische en Sociale
Raad, maar maakte toch enig voorbehoud. De technische hulp was volgens hem slechts een van de vele en nog niet eens de belangrijkste
voorwaarde tot een economisch wereldevenwicht. "There are other important and even more urgent tasks ahead. I may mention only the
maintenance of high levels of production and employment, the expansion of the world trade by the reduction of trade barriers, and the
restauration of currency convertibility. Technical assistance, being
the first step toward economic development, is no more than a prelude
to one out of four or five great measures, which require our thought
and co-operation. The other big issues are at least as important as
economic development for the wellbeing of the world economy", aldus
. . 2)
Patijn . De terughoudendheid van de Nederlandse woordvoerder sloot
helemaal aan bij de rede van de Minister in het algemeen debat. Beiden benadrukten dat de opbouw van de Nederlandse en Europese economie ook eisen stelde. De voorzichtige opstelling was verder voor een
deel het gevolg van de juist aflopende onafhankelijkheidsstrijd in
Indonesië. Nederland moest zijn positie in de wereld herzien en kon
geen verwijten van een nieuw imperialisme riskeren.
Vein de andere kant waren er verschillende redenen, waarom Nederland graag wilde meedoen in een betrekkelijk goedkoop programma van
technische bijstand. Na gewezen te hebben op de betrekkelijkheid van
1. A/1064.
2 . Verslag. . .1950,

b i j l a g e XVI pag.304 e w .
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het uitgebreide hulpprogramma, haastte de Nederlandse vertegenwoordiger zich daarom toch de noodzaak van het EPTA en de verdiensten
die hij ervan verwachtte, breed uit te meten. Om particulier kapitaal te mobiliseren was technische hulp een onmisbare, zij het niet
»
de enige, voorwaarde. Verder kon technische hulp dienen voor sociale vooruitgang.
Patijn pleitte voor zo weinig mogelijk wijzigingen in de voorstellen van de Economische en Sociale Raad. Alleen zou hij wel graag
de mogelijkheid opengelaten'zien, dat een land voor bepaalde doelen
zou kunnen bijdragen. Het zou wel eens gemakkelijker kunnen blijken
om fondsen te vinden voor specifieke projecten dan voor een algemeen
hulpprogramma. Patijn eindigde met het uitspreken van Nederlands
bereidheid tot volledige medewerking, zowel bij de ontvangst van
bursalen en de uitzending van deskundigen, als bij het dragen vein
"a proportioned share of the costs of the future programmes". Het
laatste was daags tevoren, op 3 oktober 1949, door de ministerraad
in•Den Haag goedgekeurd. De regering verwachtte ƒ 1,5 miljoen te
zullen bijdragen naar analogie van Nederlands 1,4% belopende aandeel
in de andere kosten van de Verenigde Naties. Deze cijfers werden
tijdens de Algemene Vergadering echter nog niet vrijgegeven.
Na de Commissie-besprekingen over het Expanded Programme bleef
een combinatie van industriële en agrarische ontwikkeling het doel
van de hulpactiviteiten, ondanks het feit dat Chili, de Filippijnen,
Libanon en Egypte een zwaarder accent hadden willen leggen op de
industrialisatie. De organisatorische opzet werd ongewijzigd gelaten. De te verwachten financiering van het programma liet zich
gunstig

aanzien, doordat negentien landen - waaronder Nederland -

toezegden dat zij te zijner tijd zouden bijdragen. De verdeling van
de gelden werd conform het voorstel alleen voor het eerste jaar
goegekeurd.
Op 16 november 1949 aanvaardde de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties resolutie 304 IV
Assistance

for

Economic

Development

Expanded

Programme of

of Underdeveloped

Technical

Countries

met

algemene stemmen en applaus • Met verwijzing naar Ecosoc-resolutie
222 A IX van 15 augustus 1949 werden de daarin voorgestelde beginse1. in A/1251.
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len en bestuurlijke maatregelen goedgekeurd. De Secretaris-Generaal
moest een Technische Hulp-Conferentie bijeenroepen en een speciale
rekening openen. Alle regeringen werden uitgenodigd "to make as
large voluntary contributions as possible to the Special Account
for technical assistance".
Hoewel verschillen bleven bestaan in taalgebrAik en in uitleg
van de voorwaarden, mocht de Nederlandse Minister^ van Buitenlandse
Zaken over het eindresultaat terecht zeggen, dat de technische hulpvoorstellen van de Economische en Sociale Raad zich konden verheugen
in de eenstemmige gunst van de Verenigde Naties

. De geest van de

internationale samenwerking scheen het even te winnen van de OostWest- en Noord-Zuid-tegenstellingen. Het was een pragmatische en
geen fundamentele overeenstemming.

De oudere technische hulp

Tijdens de achtste en negende zitting van de Economische en Sociale Raad en de vierde zitting van de Algemene Vergadering ging de
aandacht vooral naar de uitbreiding van de technische hulp. De
reeds bestaande bijstand aan ontwikkelingslanden verdween na de rede
van Truman helemaal in de schaduw van het Expanded Programme. Maar
het gewone programma en de sociale adviesdiensten bleven bestaan.
Zij groeiden zelfs enigszins, al zouden zij nooit boven het grote
Expanded Programme uitkomen.
In een tussentijds rapport aan de Subcommissie voor de Economische Ontwikkeling gaf de Secretaris-Generaal in maart 1949 een
overzicht van de activiteiten van zijn personeel op het gebied van
2)
de ontwikkelingshulp . Op 25 mei verscheen het boekje Measures

devised by the Economic and Social
Agencies

Council and the

to promote economic development

in underdeveloped

countries

and standards

Specialized
of

living

. Het was bestemd voor de Economische

en Sociale Raad en bevatte een overzicht van alle ontwikkelingshulp die de United Nations Family had ondernomen in de jaren van
1945 tot 1949. In honderd pagina's gaf de studie een samenvatting
1. Verslag...1950, voorwoord pag.8.
2. E/CN/l/Sub.3/24.
3. E/1345.
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van de ШО-ontwikkelingshulp tot aan het Expanded Programme, bewij
zend dat 1949 niet het beginjaar van de internationale bijstand
aan ontwikkelingslanden was.
In beide rapporten probeerde de Secretaris-Generaal het UNOwerk voor ontwikkelingslanden groter te laten lijken dan het in
werkelijkheid was. Verschillende studies van het Secretariaat wa
ren er in opgenomen en ook plannen die in gevorderde staat van
voorbereiding verkeerden waren alvast meegeteld. De SecretarisGeneraal kon niet precies zeggen, welke werkzaamheden van het Se
cretariaat direct de ontwikkeling bevorderden, maar hij nam de
marge zo ruim mogelijk en telde bijvoorbeeld ook het organiseren
van narcotica-controle mee.
Het rapport Measures

devised...

verdeelde het ontwikkelings

werk van de Verenigde Naties en de Gespecialiseerde Organisaties
in zeven categorieën. De UNO was redelijk vertegenwoordigd in de
vijf technische categorieën, maar niet in de tweede financiële.
1. Bij"individueel of in groepen uitgezonden deskundigen" kwamen
drie financiële en belastingtechnische missies naar Venezuela
(1947) en de algemene missie naar Haiti (1948) ter sprake en
verdere projecten van het Regular Program en van de sociale
adviesdiensten.
2. Een paragraaf over "overige technisch advies" noemde studies,
handboeken, bulletins en onderzoekingen. Slechts enkelen hiervan
waren overwegend op de bevordering van de economische ontwikkeling gericht, zoals het Aziatisch Bureau of Flood Control

en

het register van personen en instellingen die zich met de levensomstandigheden in ontwikkelingslanden bezighielden. De meeste
leken er ten onrechte bijgehaald, zoals het Bulletin on
and Town and Country

Planning

Housing

en talrijke migratie-studies.

3. De derde paragraaf somde een aantal internationale conferenties
op, waarvan de ITO-conferentie en de UNSCCUR de grootste waren.
Het Statistisch Wereldcongres van Washington (1947) en de Maritieme Conferentie van Genève (1948) leken hier weer minder op
hun plaats.
4. Onder "opleiding en beurzen" viel veel werk van het Regular
Program. In 1947 waren 102 personen uit 12 landen, in 1948

128
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personen uit 19 landen en tot 1 mei 1949

178 personen uit 30

landen voor een beurs van de Verenigde Naties in aanmerking gekomen. In het rapport werd niet aangegeven hoeveel van deze personen uit ontwikkelingslanden afkomstig waren.
5. De laatste paragraaf over technische hulp behandelde "uitrusting
en voorraden". De opsomming was weinig overtuigend. Hij omvatte
onder andere films over maatschappelijk werk en prothesen.
Het grootste gedeelte van alle hulp in de jaren 1945-1949 was
naar Latijns Amerika gegaan, iets minder naar Zuid-Oost-Azië en het
Midden-Oosten en vrijwel niets naar Afrika. Hieruit bleek, dat de
armoede van de bevolking niet de voornaamste leidraad bij de hulpverlening was geweest. Belangrijker was, dat het administratieve
apparaat van het aanvragende land voldoende ontwikkeld was om een
verzoek te formuleren. De zelfstandigheid van de aanvrager leek ook
van gewicht. De moederlanden waren bevreesd voor vreemde inmenging
in hun 'binnelandse aangelegenheden' en hadden bovendien nog wel
wat geld van de Marshall-hulp voor hun koloniën beschikbaar. De
zelfstandige landen van Latijns Amerika hadden ook om deze reden
een goede kans gekregen.
In het totaaloverzicht van de Secretaris-Generaal waren de
verschillende hulpprogramma's van de Verenigde Naties verwerkt welke
vóör

1949 waren ontstaan. Tijdens het jaar van het Point Four-plan

en het Expanded Programme werden zij in stilte en op de achtergrond
voortgezet. In het kader van het Regular Program

werd een toenemen-

de activiteit ontwikkeld. Het internationale centrum voor de opleiding van ambtenaren werd verder op zijn start voorbereid. De sociale
adviesdiensten lieten nog altijd weinig van zich horen, maar werkten
in stilte het hardst. Al deze takken van hulpverlening kregen in de
loop van 1949 meer een eigen gezicht. Boven hen uit begon het Expanded Programme te groeien, dat hen straks op een enkele uitzondering
na zou absorberen.

Speciale rapporten van de Secretaris-Generaal, welke op 19 februari, 25 mei en 28 december 1949 verschenen, gaven een goed overzicht
van de eerste fase van de groei van het Regular Program

ΤΓΤ/1174, E/1335, E/1576.
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De Economische en Sociale Raad had er in 1949 niet zoveel belangstelling voor. De realisatie van het Regular Program was niet meer een
kwestie van politiek overleg maar van administratieve uitvoering.
De Raad liet het aan de Secretaris-Generaal over om de woorden van
de Ecosoc in daden om te zetten.
Sinds de eerste economische missie naar Haïti in het najaar van
1948 was het nut van de uitzending van zorgvuldig samengestelde groepen van deskundigen gebleken. Verdere verzoeken kwamen dan ook snel
binnen. Zogenaamde comprehensive

and special

missions

werden vóór

medio 1949 al gevraagd door Ecuador, Guatamala, Mexico en Birma.
Hierdoor was de uitgetrokken begrotingspost van $ 94.000 al met
$ 3.000 overschreden en moesten de aanvragen van andere regeringen
worden aangehouden.
Dertien ontwikkelingslanden vroegen in 1949 om afzonderlijke deskundigen of om kleine groepjes, vooral op statistisch gebied. In
Mexico werd bijvoorbeeld in samenwerking met FAO en ECLA een opleidingsinstituut voor statistici opgericht. Van de drie in 1949 uitgezonden Nederlandse deskundigen waren er ook twee voor dit vakgebied bestemd, namelijk een voor nationale inkomensstatistiek in
Brazilië en een voor de organisatie van een Centraal Statistisch
Bureau in Birma. Het gebrek aan gegevens was blijkbaar de eerste
handicap welke moest worden overwonnen.
Verschillende landen antwoordden de Secretaris-Generaal op
diens brieven van januari en februari over het beurzenprogramma
met het aanbieden van faciliteiten. Op б juni 1949 reageerde ook
Nederland in positieve zin. Het wilde zowel in Nederland als in
Indonesië graag bursalen ontvangen. Als speciale onderwerpen werden aanbevolen voor Nederland: waterbouwkunde, luchtkartering,
luchttransport, landaanwinning, hydraulische techniek en coöperaties en voor Indonesië een bijna eindeloze lijst met onder eindere
ontginning, migratie, visserij, gezondheidszorg, agrarisch recht
enzovoort
De op 14 april ingestelde selectiecommissie van de Verenigde
Naties verleende in 1949

68 beurzen. Op kosten hiervan kwamen

naar Nederland een Chinees voor waterbouwkunde en een Iraan voor
1. E/1335/Add.2;zie ook hoofdstuk 8.

215
het Centraal Bureau voor de Statistiek; 84 aanvragen werden door de
Ш 0 afgewezen of voorlopig terzijde gelegd.
De informatiedienst kwam eind 1949 met het eerste nummer van een
Economie

Development

mation Clearing

House

Bulletin

gereed. Kort daarop werd aan een Jnfor-

begonnen.

Het gewone hulpprogramma kreeg - ondanks de bepaling dat de hulp
zoekers zelf een behoorlijk deel van de kosten moesten dragen - zo
veel aanvragen, dat de begrotingspost spoedig was uitgeput. Er was
$ 288.000 beschikbaar, maar in juli al $ 345.000 nodig. Vooral de
post voor de deskundigen ging met $ 280.000 ver boven de voorziene
$ 226.020 uit. Aan beurzen werd $ 116.500 besteed en aan technische
informatie $ 33.000. Voor 1950 verzocht de Secretaris-Generaal dan
ook om "considerable expansion".
De Economische en Sociale Raad steunde de door de SecretarisGeneraal voorgestelde plannen tot voortzetting en uitbreiding van
de hulp, "recognizing the need for placing such activities on a
continuing basis by making annual provision for them within the
regular budget of the United Nations"

. De Raad was van mening,

dat het vaste programma uit de algemene middelen een eigen plaats
verdiende naast de vrijwillige hulpverlening van het uitgebreide
programma. Hij vroeg er $ 676.000 voor.
De Algemene Vergadering behandelde het Regular Program onder
hetzelfde agendapunt als het EPTA-voorstel. Veel aandacht kreeg
de al bestaande technische hulp zodoende niet. Even leek het er
zelfs op, dat het onderscheid tussen het gewone en het uitgebreide
hulpprogramma zou worden uitgewist. Australië, India en België
vonden dat er geen twee onderscheiden programma's nodig waren. Hun
argumenten waren verschillend. Australië en India beoogden slechts
een efficiënte werkwijze, België wilde het beginsel van algemene
deelname ook op het uitgebreide hulpprogramma toegepast zien. Het
laatste bleek niet haalbaar. Wel werd het beheer van het Regular
Program gelegd bij de instantie die ook de EPTA-belangen ging behartigen.
De Vergadering hechtte met algemene stemmen goedkeuring aan
1. Ecosoc resolutie 222 С IX "Technical assistance for economic deve
lopment under G.A.resolution 200 III".15 augustus 1949.In:E/1553.
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de uitbouw van het gewone hulpprogramma en de budgettaire konsekwenties vandien

. Voor 1950 werd $ 539.000 toegewezen uit de Ш О 2)

begroting, welk bedrag later tot $ 508.420 werd verminderd

. De bepa

ling , dat "the regular budget of the United Nations should continue
to provide for the activities authorised", betekende, dat het Regular
program een vast en blijvend karakter kreeg. De beslissing hiertoe
was het voorlopige sluitstuk van een evolutie van betaalde adviezen
via incidentele deskundigenhulp tot permanente hulp. Het EPTA had
de resultaten van deze ontwikkelingsgang al overgenomen voordat zij
voor het gewone programma waren vastgelegd.
De sociale adviesdiensten zetten in 1947 en 1948 verschillende
UNO-instanties aan het nadenken over het tijdelijke karakter van het
programma, dat in blijvende noden bleek te voorzien. De omvang van
de aanvragen was vanaf het begin zo groot, dat alles in de richting
van een permanente organisatie wees. Gedurende de eerste twee jaren
werden 34 deskundigen uitgezonden en meer dan 200 beurzen toegekend,
om van de talrijke studieconferenties nog maar niet te spreken. Door
de overgang van bijstand in acute nood naar zorgen op langere termijn,
verloor de UNRRA-erfenis haar oorspronkelijke karakter. De opzet van
het programma moest aan de nieuwe bezigheden worden aangepast.
De Secretaris-Generaal kwam begin 1949 met een suggestie, die
via de Sociale Commissie bij de Economische en Sociale Raad belandSi
de . De Raad besloot aan de Algemene Vergadering te verzoeken de
4)
sociale adviesdiensten op een permanente basis te stellen

. Tij

dens haar vierde zitting voldeed de Algemene Vergadering aan het
verzoek en vroeg zij de Raad om de in 1946 gegeven omschrijving van
taken en bevoegdheden aan een herziening te onderwerpen

. Voor

1950 kregen de sociale adviesdiensten $ 635.900, dus heel wat meer
dan het Regular Program. Het leek erop, dat men in de Verenigde
l.Alg.Verg.resolutie 305 IV "Technical assistance for economie de
velopment under G.A.resolution 200 III".16 november 1949.In:A/1251.
2.A/1072,A/1287.
3.E/CN.5/109,E/1359.
4.Ecosoc resolutie 243 E lX"Advisory Social Welfare Services".23 juli
1949.In:E/1553;zie ook A/975.
5.A/1068 en Alg.Verg.resolutie 316 IV "Advisory Social Welfare
Services".17 november 1949.In:A/1251.
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Naties langzaamaan oog gingen krijgen voor de onderlinge samenhang
van economische en sociale factoren bij de vooruitgang van minderontwikkelde gebieden.

Een andere tak van ontwikkelingshulp, die van vóór het EPTA-plan
dateerde, was de inrichting van een internationaal centrum voor de
opleiding van ambtenaren, een plaats waar ambtenaren uit ontwikkelingslanden zich onder auspiciën van de Verenigde Naties zouden kunnen bekwamen in verschillende bestuurswetenschappen. De Algemene Vergadering had in 194Θ in principe goedkeuring aan het voorstel gege
ven, maar ook de Secretaris-Generaal en de Economische en Sociale
Raad verzocht het een en ander nog eens nader te bestuderen. Om de
stichting voor te bereiden was $ 16.700 toegewezen.
De Secretaris-Generaal ging te rade bij de International
Service

Advisory

Civil

Board en deze adviseerde een bescheiden begin te

maken. Dit werd uitgewerkt in een vrij gedetailleerd actieprogramma
voor 1950 à raison van $ 206.000

. De Economische en Sociale Raad

hechtte zijn goedkeuring aan de structuur van het centrum en aan
2)
de begroting voor 1950 . De vierde Algemene Vergadering voegde
hier geen officiële uitspraak aan toe,al viel in de debatten herhaaldelijk te beluisteren, dat opneming van het centrum in het
EPTA overweging verdiende. Voor 1950 werd een begrotingspost van
$ 149.500 toegewezen

.

Het Kindemoodfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) was geen
Gespecialiseerde Organisatie in de gebruikelijke betekenis van het
woord. Het was een door de Algemene Vergadering in het leven geroe4)
pen fonds voor een bepaald aspect van het oorlogsherstel . Toen
tegen medio 1949 de met vrijwillige bijdragen gevulde kas van
$ 141 miljoen bijna leeg was en nog maar $ 400.000 was overgebleven,
lag in de nieuwe actie voor fondswerving een goede aanleiding om
het hele programma aan een kritische herziening te onderwerpen.
1.E/1336.
2.Êcosoc resolutie 253 IX "International centre for training in public
administration".2Θ juli 1949. In:E/1553.
3.zie verder hoofdstuk 9 over het gevraagde rapport E/1577.
4.Alg.Verg.resolutie 57 I "United Nations International Children Emergency Fund".14 december 1946.In:A/64/Add.1.
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Een vertegenwoordiger van de UNICEF kwam in de Algemene Vergadering
beloven, dat de hulp aan buiten-Europese landen voortaan meer aandacht zou krijgen. Het was tegelijk een concessie in ruil voor nieuwe bijdragen uit niet-Amerikaanse bron en een meezingen met de wijs
van de dag. De UNICEF ging vanaf 1950 de weg van de ontwikkelingshulp op, onder protest van de Verenigde Staten die het fonds medio
1950 wilden laten eindigen
De financiële hulp

Tijdens de achtste zitting van de Economische en Sociale Raad
was duidelijk tot uitdrukking gekomen, dat niet alle Leden hetzelfde
belang hechtten aan de technische hulp. Met de Amerikaanse opvatting,
dat technische hulp en ontwikkelingsfinanciering complementair zijn,
konden de Latijnsamerikaanse landen nog wel instemmen. Zij waren het
echter helemaal niet met de Verenigde Staten eens, dat de ontwikkelingsfinanciering pas na en op basis van de technische hulp zou kunnen volgen. De financiering moest naar hun mening gelijktijdig met
de technische hulp worden bezien. Daarom had de Chileense afgevaardigde om een studie van de ontwikkelingsfinanciering gevraagd als
tegenhanger van de

Amerikaanse

EPTA-resolutie.

Het Secretariaat maakte zich van deze opdracht wel wat gemakkelijk af. Hoe begrijpelijk dit bij de belangstelling voor het Point
Four-programma ook mocht zijn, het betekende de veronachtzaming
van een wens van de Ecosoc. Het rapport Methods
nomic

development

in underdeveloped

countries,

of

financing

eco-

dat in juli 1949

verscheen, bestond uit een reeks verklaringen van FAO, IBRD, IMF
en ILO, de verslagen van de derde zitting van de Subcommissie
voor Economische Ontwikeling en van de vierde zitting van de Commissie voor Economie en Werkgelegenheid, het plan van Rao voor een
United

Nations

Economie

Development

Administration

en een brochure

van de Internationale Kamer van Koophandel, dit alles door het
UNO-Secretariaat samengevoegd, vergeleken en van aanvullende beschouwingen voorzien
l.Alg.Verg.resolutie 417 V "United Nations International Children
Emergency Fund".l december 1950.In:A/1775.
2.E/1333 + Add.l.
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In het eerste deel van het rapport werd de binnenlandse financiering besproken. De eigen verantwoordelijkheid van de ontwikkelingslanden, het gebrek aan eigen besparingen en het tekort aan goed
voorbereide projecten stonden op de voorgrond. Het tweede gedeelte
ging over de buitenlandse financiering. Alle partijen waren het er
over eens, dat meer kapitaal nodig was en dat de belangen van crediteuren en debiteuren moesten worden verzoend om het te verwerven.
Ook was men het erover eens, dat de directe investeringen overwegend uit particuliere bron en de leningen vooral van intergouvernementele instellingen moesten komen. Zonder veel te zeggen over de
leningen, wijdden de FAO, de Wereldbank en het UNO-Secretariaat in
het rapport hun aandacht vooral aan de sinds de Tweede Wereldoorlog
stagnerende internationale particuliere investeringen, zij wilden
de investeringsprikkels vergroten door meer winstmogelijkheden,
winstrepatriëring en investeringsgaranties. Een ander deel van de
medewerkers had minder vertrouwen in dit herstel en zocht liever
naar verruiming van de andere, vooral intergouvernementele bronnen.
IMF en Subcommissie waren hiervan de exponenten en het plan van
Rao was een concrete bijdrage hiertoe. De Commissie voor Economie
en Werkgelegenheid had, in meerderheid althans, de vorming van een
nieuw financieringsorgaan van de hand gewezen.
De inventariserende rapportage gaf meteen de stand van zaken
medio 1949, zoals de Economische en Sociale Raad die ter beoordeling voor zich kreeg. De Wereldbank verschafte er concrete cijfers
bij, volgens welke in 1947 in totaal $ 1500 miljoen en in 194Θ
$ 1800 miljoen aan fondsen voor ontwikkelingslanden beschikbaar
was geweest

. Zelf had de Wereldbank niet zoveel geleverd. Pas

drie ontwikkelingsleningen, alle aan Latijnsamerikaanse landen en
alle voor energievoorziening, stonden in de boeken: $ 16 miljoen
aan Chili, $ 75 miljoen aan Brazilië en $ 34.1 miljoen aan Mexico 2)'.
De zomerbijeenkomst van de Raad stond zozeer in het teken van
het uitgebreide hulpprogramma, dat de ontwikkelingsfinanciering
bijna niet ter sprake kwam. In een resolutie werd de behandeling
van het rapport van de Secretaris-Generaal verschoven naar de
1. Ш-риЫ.1949.ІІ.С.З.
2. IBRD:Third Annual Report.Washington 1948,pag.15-16-
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eerstvolgende zitting van de Raad in 1950

. Om de theoretische

voorbereiding intussen te laten voortgaan vroeg de Raad aan de Secretaris-Generaal om een viertal studies over enkele concrete knooppunten, namelijk de factoren die de particuliere buitenlandse investeringen bepalen, de methoden om de binnenlandse besparingen op
te voeren, de invloed van de economische ontwikkeling op de omvang
van de besparingen en de mogelijke oprichting van een internationaal clearing-house waar vraag en aanbod van investeringen tot
elkaar zouden kunnen worden gebracht.
Over het tweede onderwerp, de methoden om binnenlandse besparingen op te voeren en zo voordelig mogelijk te benutten, belegde
de Secretaris-Generaal van 24 oktober tot 2 november 1949 te Lake
Success een conferentie van deskundigen uit Chili, Egypte, India,
Mexico, de Filippijnen en Puerto Rico; de püblikatie uomestic
Financing

of economie

development

(1951) was gebaseerd op de be-

vindingen van deze groep
In de vierde Algemene Vergadering besprak men de ontwikkelingsfinanciering alleen in verband met de technische hulp. De Westerse
landen vonden over het algemeen, dat de Economische en Sociale Raad
terecht de financiering voorlopig terzijde had gelaten, omdat elk
onderdeel van het ontwikkelingswerk op zijn tijd de volle aandacht
verdiende. Bovendien zouden, volgens Amerikaanse opvatting, de
particuliere investeringen vanzelf op de technische hulp volgen.
Vooral tegen het laatste verzetten de ontwikkelingslanden zich
met kracht. Verbeterde techniek kon geen substituut zijn voor
kapitaalgebrek, zeiden zij. Chili bepleitte het zoeken naar nieuwe
vormen voor de intergouvernementele kapitaalstroom, omdat de tijd
ontbrak om op herstel van de particuliere beleggingen te wachten.
De Oosteuropese landen staken hun afkeer van de particuliere investeringen en hun angst voor politiek misbruik ervan ook niet
onder stoelen of banken.
Hoewel de Economische en Sociale Raad de ontwikkelingsfinanciering al bij voorbaat op

de agenda van zijn tiende bijeenkomst

had gezet, formuleerde de Chileense afgevaardigde ten overvloede
1.Ecosoc resolutie 222 D IX "Methods of financing economie development of underdeveloped countries".14.augustus 1949.In:E/1553.
2.verslag in E/1562,püblikatie in UN-publ.1951.II.B.1.
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in een ontwerpresolutie, dat de Algemene Vergadering "looks forward
specifically to receiving the Council's studies of and recommendations for international action concerning the urgent problems of
financing, in all its aspects, of economic development in underdeveloped countries"

. In een resolutie, die met algemene stemmen

werd aanvaard, vroeg de Vergadering verder aan de Raad om in zijn
jaarverslag voortaan alle maatregelen en aanbevelingen met betrekking tot ontwikkelingsbevordering in een afzonderlijk hoofdstuk samen te voegen

. Ook dit was mosterd na de maaltijd. In

het jaarverslag van de Economische en Sociale Raad over 1948-1949,
dat op 15 augustus 1949 was afgesloten, was het hele tweede hoofdstuk aan de economische ontwikkeling van de minderontwikkelde ge2)
bieden gewijd . Bij dit zeer volledige en prima samengestelde
overzicht had de Raad aangetekend, dat het was bedoeld als rapportage conform de opdracht van resolutie 198 van de Algemene Vergadering. Bescheiden over de gemaakte voortgang, waarvan dit afzonderlijke hoofdstuk toch de bewijzen bevatte, zei de Economische
en Sociale Raad, dat na aanvankelijke aandacht voor de organisatie en het apparaat, nu het accent volledig was komen te liggen
op substantiëler werk, hoewel ook dit in het kader van artikel 55
van het Handvest nog pas als een eerste aanzet mocht worden beschouwd.

Na de technische en financiële hulp kregen de commerciële aspecten van de welvaartsbevordering in 1949 nog even de aandacht.
De laatste ontwikkelingsresolutie van de vierde Algemene Vergadering
was het resultaat van een poging van de ontwikkelingslanden om nog
wat op de Conferentie van Havana voort te borduren. Het Cubaanse
ontwerp over de invloed van de internationale handelspolitiek op
de economische ontwikkeling van armere gebieden was een afgezwakte
vorm van een veel scherper geformuleerd eerder voorstel, dat protectie van de Cubaanse textielindustrie mogelijk trachtte te maken.
Toen veel ШО-Leden

zich hiertegen verzetten, besloot Cuba de

l.Alg.Verg.resolutie 306 IV "Economie development of underdeveloped
countries".16 november 1949.1η:A/1251.
2.A/972.
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scherpste passages eruit te laten. Polen, traditioneel opponent
van de ITO, was het met zo'η verzwakking niet eens en deed krachtige
pogingen tot herinvoering van het omstreden gedeelte. De felheid
van de strijd weerspiegelt zich in de stemverhoudingen, waarmee de
verscherpte resolutie werd aangenomen in de Tweede Commissie (16
voor, 15 tegen, 13 onthoudingen)maar afgewezen in de plenaire Ver
gadering (21 tegen, 20 voor, 14 onthoudingen). Wat tenslotte over
bleef, was een zeer algemene resolutie welke met ruime meerderheid
werd aangenomen (30 voor, 12 tegen, 1 onthouding) en waarin de
Economische en Sociale Raad werd gevraagd om bij de verdere bestu
dering van de ontwikkelingsproblemen naast de technische en finan
ciële ook de commerciële aspecten in de beschouwingen te betrekken
De Algemene Vergadering stelde een derde tak van ontwikkelingssamenwerking in het vooruitzicht, terwijl de tweede nog nauwelijks aan
de orde was gesteld en de eerste net van de grond gekomen was.

l.Alg.Verg.resolutie 307 IV "Economie development and international
economie and commercial policy".16 november 1949.In:A/1251.

HOOFDSTUK 8

NEDERLAND : EEN EINDE EN EEN BEGIN

Nederland toonde tot medio 1949 voor de UNO-ontwikkelingshulp
geen belangstelling die verder ging dan het formele minimum. Wel
nam het in 1947 en 1948 deel in het werk van de Economische en
Sociale Raad van de Verenigde Naties, maar het thuisfront hoorde
niets hiervan. Dit was wel begrijpelijk. Indonesië eiste tot laat
in 1949 de meeste aandacht, mankracht en financiën. Het was een gelukkige coïncidentie, dat de Indonesische kwestie juist afliep toen
het hulpprogramma van de UNO werd uitgebreid. Het verlies van Indonesië gaf Nederland de beschikking over een ruime hoeveelheid mensen
met kennis en ervaring op het gebied van de tropische ontwikkelingsproblemen. Het Expanded Programme bood Nederland mogelijkheden om
deze vrijgekomen capaciteit nuttig in te zetten. Nederland was in
de eerste gelederen van EPTA-deelnemers te vinden, zowel wat organisatie als wat personele en financiële bijdragen betreft. De ontwikkelingshulp ging nog wel enige tijd gepaard met een geest van postkoloniale weemoed, maar bracht toch ook wereldproblemen van een
andere dimensie binnen de Nederlandse aandacht.
De chronologische samenhang tussen de souvereiniteitsoverdracht
aan Indonesië en de snelle Nederlandse deelname in de UNO-ontwikkelingshulp mag geen aanleiding zijn tot de opvatting dat er tussen
beide een direct causaal verband bestond. Men mag niet verder gaan
dan de vaststelling, dat de betrekkelijk ruime deelname van Nederland
in de eerste jaren van het Expanded Programme mede dankzij de Indonesische onafhankelijkheid mogelijk is geworden. Het is bepaald niet
zo geweest, dat regering, parlement, departementen en individuele
belangstellenden na de souvereiniteitsoverdracht op zoek zijn gegaan
naar nieuw emplooi voor de vrijkomende krachten en tenslotte uit
een reeks van mogelijkheden de ontwikkelingshulp gekozen hebben als
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een goed actieterrein. Omgekeerd heeft het beschikbaarkomen van de
kennis en ervaring van personen en instellingen niet dwingend tot
het verlenen van de ontwikkelingshulp geleid. Behalve het ter beschikking stellen aan andere tropische gebieden waren verwaarlozing
of omscholing min of meer voor de hand liggende mogelijkheden.
De ontwikkelingshulp heeft in Nederland het tij van de dekolonisatie sterk meegehad, zonder daarvan hoofdzakelijk gevolg te zijn
geweest. Reeds vóór de bijeenkomst van de Ronde Tafel-Conferentie
waren in Nederland organen in het leven geroepen om de belangstelling
voor ontwikkelingsgebieden om te zetten in daadwerkelijke activiteit.
Men kan opmerken, dat de souvereiniteitsoverdracht al in zicht was,
toen medio 1949 de ontwikkelingshulp in de belangstelling kwam en
dat zij haar schaduw vooruitwierp op de pleiters voor een bredere
tropische oriëntatie. Hoewel niet bewijsbaar, lijkt het toch dat
de belangstelling en visie van de betrokken personen Nederland ook
de weg naar ontwikkelingshulp zou hebben gewezen, indien er geen
Indonesische kwestie was geweest. Het is alleen een vraag of Nederland dan zo snel, zo soepel en zo uitgebreid zou hebben geholpen.

Een einde

Over de Nederlands-Indonesische relatie in de dekolonisatiefase
moeten wij hier kort zijn. Gelukkig hebben sinds enkele jaren bronnenpublikaties over deze episode het daglicht gezien, maar een goede
en overzichtelijke monografie is vijfentwintig jaar na dato nog
niet beschikbaar. Dit toont misschien wel het beste aan, hoe weinig
begrip er bestaat voor de rol die Nederland, tegen wil en dank weliswaar, heeft gespeeld in de werelddekolonisatiebeweging. De gevoeligheden welke met elke dekolonisatie gepaard gaan, beheersen in
Nederland nog steeds het persoonlijke en het nationale geheugen.
Het dramatisch hoogtepunt ligt echter achter ons en frasen als die
waarmee Gerbrandy in 1951 zijn beschouwingen opende, komen zelden
meer voor in de nationale literatuur over dit onderwerp. Wat te
denken van: "Ik moet verhalen van een grote ramp, van een groot gebrek aan wijsheid, van een reeks misslagen, van wanbegrippen en ondeugdelijke premissen, van tegenslagen, onoordeelkundigheid, per-

225
soonlijke eerzucht en het verlies van een onontbeerlijk, van een
inderdaad vitaal deel van mijn land onder druk van Engeland, de
Verenigde Staten en de UNO. Niet te rechtvaardigen inmenging van
buitenstaanders in onze binnenlandse aangelegenheden moet in boekstaven. ..." enzovoort
Evenmin als een algemene historische beschrijving is een studie
beschikbaar over de gevolgen van het verlies van Indonesië voor
Nederland. Er zijn wel losse artikelen en uitspraken te vinden, maar
een overzicht van de weerslag op het Nederlandse denken en doen bestaat nog niet. Dit is niet de plaats om hierin te voorzien en alleen
de volgende punten worden om hun relevantie genoemd.
1. politiek
Bezien in het licht van de internationale politieke plaatsbepaling,
was een van de voornaamste gevolgen voor Nederland, dat het van een
"imperiumbouwend- en -besturend volk" werd tot een klein dicht-bevolkt land in West-Europa, door een tijdgenoot aangeduid als "een
2)
overbevolkte boerderij aan de Noordzee" . Dit kleine land was niet
genegen zijn verlies met berusting te aanvaarden en het wereldtoneel
voorgoed te verlaten. De internationale ontwikkelingshulp kreeg
daarom royale steun.
2. economie
Hoewel de bijdrage van Nederlands-Indië in de Nederlandse welvaart
vóór de Tweede Wereldoorlog aanzienlijk was geweest, bleek het verlies van Indonesië geen al te ernstige weerslag te hebben op de
Nederlandse economie. De ongunstige toestand in Indonesië na 1945
had veel ondernemers al naar andere buitenlandse mogelijkheden doen
uitzien. De politieke breuk, welke in 1949 scherp zichtbaar werd,
ging niet vergezeld van een even scherpe breuk in de economische
relaties. Nederland kon het verlies opvangen zonder dat zijn eigen
economische groei er merkbaar onder leed. Enkele jaren later meende
een Nederlandse econoom zelfs,dat "het zeer wel mogelijk is dat wij
zullen concluderen, dat het verlies voor Nederland zelfs misschien
zowel in sociaal als in economisch opzicht gunstig heeft gewerkt
l.Gerbrandy I951,pag.5.
2.Gerbrandy
1951,pag.240, en Handelingen,1951-1952,Eerste Kamer,
Verslag pag.389 (Gerretson, 11 maart 1952).
3.Gorter 2960,pag.658.
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3. tropische

oriëntatie

De economische gevolgen van de dekolonisatie lagen niet alleen in
de financiële en zakelijke sfeer. Een belangrijke hoeveelheid mankracht keerde werkeloos terug in het moederland, waar ook de op de
tropen gerichte instellingen zich in hun bestaan bedreigd zagen.
Op zoek naar nieuwe mogelijkheden maakten zij graag gebruik van de
inmiddels aangevangen technische bijstand aan ontwikkelingslanden.
Deskundigen op het gebied van tropische landbouw, geneeskunde enzovoorts zagen hierin een kans om weer te kunnen vertrekken uit het
koude moederland, waar zij toch nooit meer zouden wennen. Veel instellingen konden na heroriëntatie een nieuwe zin geven aan hun bedreigde bestaan. De regering, diep in de zorgen over andere gevolgen van de Indonesische rebellie, hielp graag mee aan de betrekkelijk goedkope oplossing van dit deelprobleem.
4. ambtenaren
Een andere personele krachtbron, welke na de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië vrijkwam, bestond uit bestuursambtenaren,
zowel van Indonesische als van Nederlandse departementen. De internationale heroriëntatie (zie 1), de economische kwesties (zie 2 ) ,
en de beschikbaarheid van deskundigen (zie 3) vormden een gelukkige
ondersteuning voor de opkomende ontwikkelingshulp, maar het waren
vooral enkele "koloniale" ambtenaren die de gedachte aan internationale bijstand voor de sociaal-economische vooruitgang van minderontwikkelde gebieden in Nederland introduceerden. Zij deden dit niet
alleen uit hoofde van hun functie of om de vrijgekomen tijd nuttig
te besteden. Persoonlijke interesse was een belangrijke drijfveer.
Ook nadat een commissie en een bureau voor ontwikkelingsbijstand
waren gevormd, bleef hun persoonlijke belangstelling nog geruime
tijd hun ambtelijke inbreng begeleiden. Dat de meeste geïnteresseerden door het wegvallen van hun Indonesische taken ook tijd
beschikbaar hadden, was een coïncidentie, die aan de belangstelling geen en aan de belangeloosheid hoogstens een weinig afbreuk
deed..
Beslist geen toeval steekt er in het feit, dat de meesten van
hen de socialistische gedachte waren toegedaan,en ook vaak lid waren
van de Partij van de Arbeid, zoals bijvoorbeeld Bannier, Idenburg,
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Van der Lee, Le Poole, Mansholt, Patijn, Quik, Ruygers, Samkalden,
Schermerhom, Tinbergen en De Vries. De internationale solidariteit
en de belangstelling voor "een soort klassenstrijd tussen de continenten"

had altijd een bijzondere rol gespeeld in het leven van

socialistische organisaties en individuen. De christenen waren opvallend afwezig; zij investeerden hun krachten nog helemaal in missie
en zending.

Nagaande hoe Nederland op de voorstellen van Trumans vierde
punt reageerde, komen wij allereerst terecht bij de laatstgenoemde
categorie van belangstellende ambtenaren. Daarna volgen de departementen die zij vertegenwoordigden en de organisatie die zij samen
opbouwden. Dit hoofdstuk eindigt op het moment, waarop de regeringsbelangstelling zich van bilaterale, op Indonesië gerichte, actie
verbreedde tot een meer mondiale gerichtheid. Het parlement speelde
bij dit alles slechts een bijkomstige rol.

Een begin

Het was prof. dr. E. de Vries, die het initiatief nam tot de
eerste stappen in de richting van een daadwerkelijke Nederlandse
deelname in de internationale bijstand aan minderontwikkelde gebieden. Als raadadviseur in algemene dienst van het Ministerie van
Overzeese Gebiedsdelen handelde hij natuurlijk in zekere zin steeds
als ambtenaar en ook uit de actieve steun van zijn Minister Zonder
Portefeuille L. Götzen bleek dat het initiatief van De Vries niet
uitsluitend een particuliere activiteit was. Toch wist De Vries
vooral door zijn persoonlijke inzet anderen ervan, te overtuigen dat
de hulpverlening, door de Verenigde Naties op zoveel fronten aangepakt, in de verschillende deelnemende landen coördinerende instanties moest vinden. Als aangename bijkomstigheid zag hij de mogelijkheid om de wereldopinie in een voor Nederland gunstiger zin om te
buigen, na alle rumoer in en buiten de Verenigde Naties rond de Nederlands-Indonesische strijd. Ook de heroriëntatie van de relatie
1. Handelingen,1951-1952,Eerste Kamer,Verslag pag.383 (Schermerhom
11 maart 1952).
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met Indonesië en - zij het in bescheidener mate - met Suriname en
de Nederlandse Antillen speelde in zijn gedachte een rol.
De Vries slaagde erin een aantal belangstellenden te vinden, die
de noodzaak van een juist en tijdig inhaken op de wereldgebeurtenissen inzagen. Op 4 juli 1949 kwam op zijn voorstel een groep vertegenwoordigers uit allerlei op het buitenland gerichte particuliere en
overheidskringen bijeen om te zien, wat er aan binnenlandse coördinatie op dit gebied mogelijk was. Het resultaat van

de bespreking

was de instelling van de Werkcommissie Inzake Technische Hulp Aan
Laagontwikkelde Landen, de WITHALL. Hierin kregen de departementen
van Overzeese Gebiedsdelen (later Uniezaken en Overzeese Rijksdelen),
Buitenlandse Zaken,Sociale Zaken en Volksgezondheid, Landbouw Visserij
en Voedselvoorziening, Onderwijs Kunsten en Wetenschappen, Verkeer
en Waterstaat, Economische Zaken, Financiën, en Wederopbouw en Volkshuisvesting ieder een vertegenwoordiger. Verder mochten het Indisch
Instituut, de Stichting Culturele Samenwerking, het Centraal Bureau
TNO, het Afrika-Instituut en het Plan-Export-Bureau een vertegenwoordiger afvaardigen. Het was de bedoeling dat de WITHALL geen straffe
organisatie zou worden, maar een instrument voor doeltreffende samenwerking. Daarom stond deelname ook open voor andere organisaties
uit kringen van wetenschap en bedrijfsleven.
Voorzitter van de WITHALL was E. de Vries. Vicevoorzitter werd
C.L.Patijn, de pasbenoemde chef van de Directie Internationale Organisaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als ambtenaar
van Economische Zaken had hij in 1947 en 194Θ de Nederlandse Ecosocdelegaties geleid en daarbij zoveel UNO-ervaring opgedaan, dat Bui
tenlandse Zaken hem had 'overgenomen'. De Werkgroep kende in de
korte tijd van zijn zelfstandig bestaan talrijke geëngageerde leden,
maar slechts weinigen van hen hadden ervaring met internationale
technische bijstand. Een man met gezag was G.P.Nijhoff, de vertegenwoordiger van het Ministerie van Waterstaat. Hij had vóór de oorlog
vele jaren in dienst van de Volkenbond gewerkt in de Balkan, in Siam
en in China. Hij kende de noodzaak de problemen te bezien vanuit de
mensen voor wie men werkt en hij wist hoe gevaarlijk een bureaucratische planning van de hulp kon zijn. De voorzichtige maar positieve
instelling van Nijhoff hielp de voorzitter om de Werkgroep in de
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sfeer van persoonlijke interesse en buiten de ambtelijke verstarring
te houden. Veel steun ondervond in dat opzicht de soms wat dominerende organisator De Vries ook van zijn meer theoretische tegenpool
P.J.A.Idenburg. Deze oud-directeur van Algemene Zaken in Indonesië
en latere Secretaris-Generaal van de Nederlands-Indonesische unie
werd door sommigen als de "ideoloog" van de WITHALL beschouwd, door
anderen echter niet serieus genomen. Zijn gedachtengang was ongeveer
als volgt: Om een catastrofe van de Indonesische soort in het vervolg te voorkomen, moet men zich haasten in de nog bestaande kolpniën
en, beter laat dan nooit, ook in Indonesië een inheemse bevolkingsgroep te vormen die de taak van de koloniale beheerder kein overnemen.
Deze groep zal zelfs nog beter voor zijn taak geschikt zijn dan de
oude beheerder, omdat hij zowel met het Westen als met de plaatselijke cultuur een diep contact zal onderhouden. In deze groep zou,
volgens Idenburg, de verzoening van twee werelden plaatsvinden; de
vorming van zo'η intermediaire groep was volgens hem een van de
voornaamste doelstellingen van de technische bijstand aan ontwikke
lingslanden

Hoewel men een instantie voor technische hulp, die zich half
afwendt van het kolonialisme, nu niet bepaald bij het ministerie
voor koloniale aangelegenheden verwacht aan te treffen, had de
WITHALL toch zijn pied-à-terre in het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, later van Uniezaken. Deze naar moderne begrippen pijnlijke combinatie is heel goed verklaarbaar. Het gastvrijheid biedende departement blonk als geheel niet uit in internationaal denken
en zag de Indonesische kwestie bij voorkeur als een binnenlandse
aangelegenheid. Toch telde het een aantal leidinggevende functionarissen die een ruimer blik hadden dan over het algemeen op het
Ministerie van Buitenlandse Zaken te vinden was. De naweeën van de
neutraliteitspolitiek, de problemen van de Europese wederopbouw en
de Koude Oorlog hinderden de ambtenaren

die in gedachten meestal

aan de andere zijde van de aardbol verbleven, nog het minst. De
besten onder hen verwelkomden de technische hulp niet als een kans
l.zie ook de bijdrage van Th.Thung in Wetenschappelijke

sche hulp...

1950.

en

Techni-
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op nieuw kolonialisme, maar als een reële mogelijkheid om de eeuwenoude relaties tussen Nederland en Indonesië ondanks alles op een
nieuwe basis en met nieuwe middelen voort te zetten. Toen dit niet
mogelijk bleek, bleven deze zelfde ambtenaren van "koloniale" origine toch hun mederwerling geven aan de mondiale uitbouw van de
technische hulp. Zij gingen daarvoor over naar het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
In 1967 heeft een aantal van de betrokken personen in individuele interviews nog eens een blik achterom geworpen op het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, waartoe zij omstreeks
1949/1950 behoorden. Zij bleken desgevraagd zeer uiteenlopende visies te hebben op de houding van dit departement ten aanzien van de
opkomende ontwikkelingshulp. E. de Vries, indertijd raadadviseur
in dienst van Minister L.Götzen, meende dat de laatste er "intensief
bij betrokken" was, maar dat de meeste ambtenaren in de ontwikkelingshulp een soort werkloosheidsverzekering zagen voor deskundigen
die uit Indonesië repatrieerden. P. Idenburg, indertijd SecretarisGeneraal van de Nederlands-Indonesische Unie, meende dat Uniezaken
zeer fantasieloos reageerde

op de technische hulp. Th. Bot, toen

assistent-secretaris-generaal naast Idenburg, zei daarentegen, dat
de "kolonialen" beslist niet conservatief waren en dat bij Uniezaken de enige personen zaten die iets van de opkomende ontwikkelingshulp begrepen. Volgens H.Quik, secretaris van de WITHALL,was
De Stoppelaar, hoofd van de economische afdeling van Uniezaken, een
actief voorstander van technische hulp. D. van der Peijl,indertijd
rechterhand van De Stoppelaar, bevestigde dit en wees alle beschuldigingen van neokoloniale pretenties van de hand als afkomstig van
het jaloerse Buitenlandse Zaken. С

Patijn - om tenslotte een man

van Buitenlandse Zaken aan het woord te laten - meende dat de be
langstelling van Uniezaken voor de hulpverlening vooral een tech
nisch karakter had en dat het departement weinig tegenwerking,
maar toch ook weinig medewerking bood. De opmerkingen van Bot en
Patijn lijken de waarheid het beste te benaderen. Het departement
als zodanig had weinig aandacht voor de ontwikkelingshulp, al de
den enkele ambtenaren nog zo hun best verandering hierin te bren
gen.
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Het aandeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken was tijdens de aanloopperiode van de WITHALL niet groot. De ambtenaren moesten er nog wat loskomen van de oude neutraliteitspolitiek. Echt
denkwerk over de internationale bijstand aan ontwikkelingsgebieden
konden zij nog niet opbrengen. Het was vooral de behoefte aan gecoördineerde en konsekwente instructies voor de Nederlandse delegaties naar de talrijke internationale organisaties, die het ministerie tot deelname in het WITHALL-werk bewoog. Pas medio 1950, toen
de perspectieven van de internationale ontwikkelingshulp duidelijker werden, merkte J. Bannier op, dat technische hulp vanuit een
koloniaal ministerie verkeerde indrukken kon wekken. Toen men hem
vroeg de .leiding van de Nederlandse hulpverlening

van De Vries over

te nemen, stelde hij als voorwaarde tot het aanvaarden van de benoeming, dat de organisatie naar Buitenlandse Zaken zou verhuizen
De Ministeries van Onderwijs, van Landbouw en van Volksgezondheid waren de voornaamste vakdepartementen in het WlTHALL-overleg.
Vanwege het meer technische karakter vein hun belangstelling waren
zij met de coördinatie gebaat en tevreden. Al spoedig ontvouwde elk
departement ook eigen initiatieven om de aanpassing van Nederland
aan de internationale situatie in het algemeen en de daarin steeds
belangrijker rol van de ontwikkelingslanden in het bijzonder te
bevorderen.
Het Ministerie van Financiën aanvaardde met nuchterheid de redenering, dat de Nederlandse bijdrage van anderhalf miljoen gulden
aan de Verenigde Naties in niet-convertibele valuta werd geschonken
en dus binnen de Nederlandse huishouding moest worden besteed.
Het Ministerie van Economische Zaken nam een aparte plaats in dit
en in later overleg in. Het was de aangewezen bewaker van het nationale economische belang en oefende deze functie uit met de opvatting, aan de vooroorlogse crisisjaren overgehouden, dat niets mocht
passeren was het nationale belang niet diende. Het hierboven al
aangehaalde antwoord van Economische Zaken aan Patijn was hiervan
een voorbeeld. Het enige argument voor de technische hulpverlening
dat ook de afgevaardigden van Economische Zaken aansprak, was dat
l.deze voorwaarde is nergens zwart op wit te vinden,maar onafhankelijk van elkaar verklaarden Le Poole,van der Peijl en Quik dat
Bannier deze eis stelde.
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van verruiming van de handel. De pleiters voor technische hulp moesten daarom de eerste tijd dit argument opportunistisch hanteren.
"Terecht beseft de Nederlandse regering dat het ter beschikking stellen van de in Nederland aanwezige technische kennis kan bijdragen
tot een toekomstige verhoging

van de Nederlandse export, zowel in

goederen als diensten" - schreef Brand in 1949

. Ook De Vries en

Schermerhom kwamen in hun publikaties met het exportmotief aandra2)
gen . Later gaf De Vries toe, dat de"commerciële aspecten
bij
het beetje technische bijstand niet belangrijk

zijn geweest" en

erkende ook Patijn, dat het argument van de exportvergroting voor
insiders weinig reëel was, maar wegens de tegenwerking van Economische Zaken noodzakelijk

. Iets anders lag het natuurlijk met de

reeds bestaande export vanuit Nederland naar de ontwikkelingslanden.
Technische bijstand en soortgelijke gestes konden een goede handelsrelatie in stand helpen houden 4). Blijkens de cijfers was daar wel
enige reden voor. In 1947 en 1948 ging respectievelijk 19% en 22%
yan de Nederlandse industriële export naar ontwikkelingslanden,
28,4% en 32% van de textielexport en 22% en 33% van de veredelde
agrarische produkten
Er bestond enige verwijderde verwantschap tussen het exportmotief en de merkwaardige manier waarop A.Harthoom de hulpverlening uit de koloniale sfeer wilde halen. In een artikel in De
mist

Econo-

stelde hij voor om de Nederlandse belangen in Indonesië aan de

Verenigde Staten over te dragen en de vrijgekomen fondsen elders
6)
in ontwikkelingslanden te investeren . Op deze wijze wilde hij
de Nederlandse hulpactiviteiten spreiden, zodat zij de Nederlandse
economie meer ten goede konden komen. Hoewel Harthoom wees op de
Engelsen, die veel Afrikaanse aandelen aan Amerikanen hadden verkocht, vond hij geen gehoor. Zijn suggestie om de Amerikanen nu
maar verder de kastanjes uit het vuur te laten halen en het eigen
kapitaal over te brengen naar veiliger streken, kreeg geen vervolg.
In oktober 1949 schreef Brand vanuit Lake Success dat "de Ne-

l.Srand oct.J.949.
2.De Vries nov.1949.Schermerhorn
3.in interviews.
4.Sogaers 1950.
S.Bogaers 1950.
6.Harthoom I952,pag.35 e w .

1951.

233
derlandse regering met een voorbeeldige voortvarendheid zijn mogelijke aandeel in de plannen van de Verenigde Naties heeft geschat".
Dit was niet zozeer het werk van de ministers geweest, maar meer
van enkele enthousiaste ambtenaren die de traagheid van hun departementale bureaucratieën hadden weten te doorbreken.
De WITHALL ging met spoed aan het werk om een overzicht te krijgen van alle middelen tot technische hulp, die in Nederland voorhanden waren en die de Nederlandse regering aan andere landen ter
beschikking zou kunnen stellen. Het rapport Possibilities

nical

assistance

Netherlands

to underdeveloped

countries

of

in and through

tech-

the

was het eerste resultaat. Het werd in oktober 1949

al aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties aangeboden.
Nederland stelde zich hiermee in de eerste gelederen van de hulpaanbieders , nog voordat het uitgebreide hulpprogramma door de Algemene Vergadering was goedgekeurd. Verder begon de Werkcommissie
met het samenstellen van een kaartsysteem van ervaren deskundigen
die voor uitzending in aanmerking kwamen. Hiervan zou later een
geselecteerde lijst aan de Verenigde Naties ter beschikking worden
gesteld. Patijn beloofde de wereldorganisatie dat deze keuze uitgebreid zou zijn:"the name of a few hundred experts willing to
co-operate in work of technical assistance all over the world"
Begin 1950 werd uit de omvangrijke WITHALL een kleine Commissie
van Beheer gevormd, die toezicht moest uitoefenen op het inmiddels
gegroeide centrale secretariaat. De bezetting van dit bureau, onder
de directe supervisie van Minister Götzen, bestond uit ambtenaren
van het Ministerie van Uniezaken. De namen van H.Quik, D. van der
Peijl, F. van Nouhuys en Mevrouw A.Volten

komt men ook later nog

op uiteenlopende gebieden van de ontwikkelingssamenwerking tegen.
Het bureau van de WITHALL kreeg tot taak zich bij de UNO en de Gespecialiseerde Organisaties alsmede in de hulpvragende landen te
oriënteren over de uitvoering van de hulpprogramma's. Op deze wijze
moest inzicht groeien in de wijze waarop Nederland een aandeel hierin kon leveren. Verder zou het bureau zorgen voor de ontvangst van
buitenlandse fellowship-houders. Op de derde plaats moest het bureau contacten onderhouden met universiteiten, wetenschappelijke
1.Verslag...J950,bijlage

XVI pag.307.
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Instituten, ministeries en bedrijven over de beschikbaarheid van deskundigen en de coördinatie van de werkzaamheden.
Om de technische bijstand aan minderentwikke1de gebieden meer
bekendheid te geven, met name in kringen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, organiseerde de WITHALL op 26 mei 1950 in samenwerking met het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers

het eer-

ste in Nederland gehouden congres over ontwikkelingshulp. Onder
voorzitterschap van Patijn bespraken tientallen wetenschapbeoefenaars, op welke wijze zij hun specifieke bijdragen konden leveren
aan de minderontwikkelde landen, de wetenschap en de mensheid in haar
geheel. Als sprekers traden op E. de Vries over De programma's

technische

hulp aan weinigontwikkelde

hulp die laagontwikkelde

Practische

ervaringen

landen

landen,

behoeven,

G. Nijhoff over zijn

op het gebied van technische

C. Thung over De invloed

van de technische

voor

W. Wertheim over De
hulpverlening,

hulp op het

accultura-

tieproces

en H. Quik over De organisatie van de hulpverlening

in

Nederland,

uit het verslag van het Congres, waarin korte tijd la-

ter niet alleen de lezingen maar ook de discussies werden gebundeld,
blijkt, dat de meeste toehoorders goed begrepen welke de praktische
knelpunten waren waar het om draaide. Hun vragen hadden betrekking
op de omvang van het hulpprogramma, de relatie tussen de Amerikaanse
Point Four-hulp en de uitgebreide UNO-hulp,de rol van de Sovjet-Unie
en de noodzaak van het vermijden van schuldverhoudingen.
Op een vraag over de financiering van de hulp gaf De Vries een
antwoord dat allereerst op zijn gehoor was afgestemd, maar dat over
hun hoofden heen verder kon reiken. Wetenschap is niet een artikel
dat zorgvuldig moet worden gespaard, omdat het maar eenmaal weg te
geven is, zei hij; het moet groeien en onderhouden worden, onder
andere door contacten met het buitenland. De Nederlandse deskundigen
in het buitenland zouden volgens hem bovendien kernen gaan vormen
van exportbevordering en ondernemingsgeest en op deze wijze indirect
hun eigen uitzending en andere bijstand bekostigen
De Nederlandse plaats in de ontwikkelingssamenwerking werd volgens De Vries dus bepaald door kennis en handel. Op deze wijze kon
zonder grote kosten aan de noodzaak tot internationale oriëntatie

1.Wetenschappelijke

en Technische

hulp...1950,pa.g.15-16.
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worden voldaan. Deze formule was een samenvatting van de gedachten
die de Nederlandse ontwikkelingshulp in het eerste jaar bepaalden.
De Vries werkte deze gedachte uit in de Internationale

Spectator

in

november 1949; de Nationale Raad van Advies inzake hulpverlening
aan minderontwikkelde landen bleek het in oktober 1966 nog steeds
zo te zien

. Ook de Nederlandse regering had zich medio 1950 deze

gedachten eigen gemaakt, na eerst de hulpverlening uit "Indonesische"
motieven te hebben gestart.

Terwijl de Ronde Tafel-Conferentie vergaderde over de toekomstige
verhouding tussen Nederland en Indonesië, sprak koningin Juliana in
haar Troonrede op 20 september 1949 haar voldoening erover uit "dat
2)
de belangstelling voor het buitenlands beleid sterk toeneemt"
Een deel van deze interesse kwam natuurlijk de Verenigde Naties ten
goede. De uitspraak in de Troonrede, dat ondanks financieel-economische beperkingen al het mogelijke zou worden gedaan om Nederland
een waardige plaats te doen innemen in de internationale samenleving,
mag men misschien ook wel als een vingerwijzing in deze richting
zien. In Wordende

Wereld

van september 1949 formuleerde een anonymus

het aldus: "Het is duidelijk dat de hulpplannen der Verenigde Naties,
gesteund door het plan der Verenigde Staten, aan Nederland grote
mogelijkheden bieden om de vleugels buiten zijn eigen grenzen uit
te slaan", temeer omdat Nederland een van de weinige landen is met
ervaring in technische bijstand, en die ervaring in de vorm van
"intellectueel overschot" juist beschikbaar komt.
Op 3 oktober 1949 besloot de ministerraad f

1,5 miljoen beschik-

baar te stellen als bijdrage in het uitgebreide hulpprogramma van
3)
de Verenigde Naties
. Hiervan was ƒ 150.000 bestemd voor fellowships,
ƒ 300.000 voor 50 scholarships, f

400.999 voor de uitzending van 50

Nederlandse deskundigen, f 150.000 voor documentatie en ƒ 375.000
voor de post "onvoorzien".

De instituten in Nederland en de projec-

ten kregen een pro memorie-post. De Nederlandse afgevaardigde Patijn
1.Advies no.16.
2.Handelingen,1949-1950,Eerste en Tweede Kamer,Verslag.
3.Handelingen,1949-1950,Tweede Kamer,Bij lagen 1734-3 (Memorie van
Toelichting Wijziging Begroting Buitenlandse Zaken 1950,15 juli
1950,Minister Stikker).
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mocht daags erna, op 4 oktober, in de Tweede Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties geen cijfers noemen, maar
wel meedelen dat Nederland bereid was "to carry a proportioned share
of the costs of future programmes"

. Nederland droeg 1,4% van de

algemene kosten van de wereldorganisatie; werd deze sleutel toegepast op de benodigde $ 30 miljoen van het uitgebreide hulpprogramma,
dan kwam er een bedrag in de buurt van $ 400.000 uit.
Het UNO-Secretariaat was bijzonder blij met het Nederlandse aanbod, niet alleen vanwege Nederlands rijke tropische ervaring, maar
vooral ook omdat Nederland en andere kleine landen een tegenwicht
konden vormen tegen de door veel ontwikkelingslanden gevreesde penetratie en overheersing door de Verenigde Staten. Het Secretariaat
noemde de vrees, als zou Nederland om zijn Indisch verleden en Indonesisch heden een politiek ongewenste hulpverlener kunnen zijn, ongegrond
Behoefde de regering op internationaal-politiek terrein niet te
vrezen voor een ongunstige relatie tussen de Indonesische kwestie en
de aanvaardbaarheid van de Nederlandse hulp, op binnenlands-politiek
terrein probeerde zij de opkomende ontwikkelingshulp juist positief
aan de Indonesische affaire te verbinden. De regering stelde het voor
alsof de multilaterale ontwikkelingshulp een mogelijkheid zou bieden
om toch weer Indonesië binnen te komen. Waarschijnlijk was het ook
een poging om tegemoet te komen aan voornamelijk emotionele bezwaren tegen de onafhankelijkheid van Indonesië, zoals P. Gerbrandy en
Ch. Welter vertegenwoordigden. De regering schakelde de internationale hulpverlening in om een zo groot mogelijke parlementaire meerderheid voor de souvereiniteitsoverdracht te helpen opbouwen. De
ministers vermeden echter zorgvuldig zich te uiten over de perspectieven, welke zij in concreto voor de Nederlandse ONO-hulp in Indonesië zagen. Men moet de ministeriële manoeuvres in de binnenlandse
politiek overigens niet verwarren met de hoger gestemde ideeën van
De Vries, Idenburg, Vos en anderen, die omwille van de goede zaak
zelf een bilateraal hulpprogramma bepleitten binnen de Nederlands1.Verslag 1950,bij lage XVI pag.307.
2.Handelingen,1949-1950,Tweede Kamer,Bij lagen A 1400 III 17 (Memorie van Antwoord,Begroting Buitenlandse Zaken 1950,14 november
1949,Minister Stikker); en De Vries
nov.1949.
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Indonesische Unie.
Een niet-officiële Wota betreffende
in de plannen

voor

technische

de bijdrage

hulp aan laagontwikkelde

van

Nederland
landen

van

18 januari 1950 geeft goed weer welke rol de ontwikkelingshulp begin 1950 speelde in de gedachten van de meer behoudende ambtenaren
Alle acht redenen tot deelname in de UNO-hulpverlening, welke in
deze nota staan opgesomd, hebben betrekking op het Nederlands belang, vijf ervan rechtstreeks en andere op indirecte wijze in verband met Nederlands rol in Indonesië. Propaganda voor de Nederlandse
wetenschap .en het Nederlandse bedrijfsleven staan voorop. Dan volgt
bevordering van de export van goederen en van het uit Indonesië vrijkomend 'intellectueel surplus. Door deelname in de internationale
hulpverlening zal Nederland beter geoutilleerd raken voor de hulp
aan Indonesië en aan zijn overgebleven Rijksdelen. Mogelijk zal
Nederland ingeschakeld kunnen worden bij de hulp van de Verenigde
Naties aan Indonesië en zal het plan voor een regionaal opleidingscentrum voor het Verre Oosten met Nederlandse medewerking in Indonesië gerealiseerd kunnen worden. Bovendien zal de bilaterale Nederlandse hulp voor Indonesië meer aanvaardbaar zijn indien Nederland ook andere landen blijkt te helpen. Zelfs in het achtste en
laatste punt kan het belang van de ontwikkelingslanden niet eenmaal
worden aangehaald zonder het Nederlandse belang daar tweemaal bij
te voegen: "Terwijl Nederland tevens zijn eigen belangen dient,
kan het een nuttige bijdrage leveren voor de ontwikkeling van minderontwikkelde gebieden, hetgeen ook de verstandhouding met vele
VN-Leden ten goede zal komen".
Twintig jaar later zal niet meer te achterhalen zijn, in welke
kringen al deze argumenten hun aanhang hebben gevonden. In elk geval was er een sterke kern van aanhangers binnen het Ministerie van
Uniezaken. De WITHALL-medewerkers kwamen er waarschijnlijk geregeld
mee in botsing.
De regering liet voorlopig het WITHALL-bureau bij Uniezaken. Zij
wekte daarmee de schijn gevoeliger te zijn voor het "Indonesisch
motief" dan voor de internationale verbinding. Om verschillende re1.ongesigneerd stuk,afkomstig van het Ministerie van Uniezaken en
Overzeese Rijksdelen,aangetroffen in het archief van het Bureau ITH
te 's-Gravenhage.
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denen was dit echter niet lang vol te houden en trad medio 1950 een
duidelijke accentverschuiving op:
- De Nederlands-Indonesische Unie bleek al gauw aan de bedoeling van
sommige oprichters te voldoen. De zeer lichte Unie was een inhoud
loze troostprijs voor enkele oud-kolonialen. Een bilateraal hulp
programma van Nederland aan Indonesië kon binnen dit zwakke kader
niet van de grond komen.
- Bovendien liet de chaos in Indonesië weinig ruimte voor illusies
omtrent een Nederlands aandeel in de herordening.
- De ontwikkelingshulp van de Verenigde Naties nam intussen dusdanige vormen aan en de werkzaamheden in Nederland groeiden als gevolg vandien zo snel, dat van een tweederangs plaats geen sprake
meer kon zijn.
- Tenslotte werd duidelijk, dat het geven van ontwikkelingsbijstand
iets anders was dan het beheren van een kolonie: "De toestand die
in de vrije tropische landen nagestreefd wordt, is bepaald geen
copy van die welke bestond in een uitstekend bestuurde en op hoog
peil staande kolonie als Nederlands-Indië"
Daarom moest de ontwikkelingshulp, die tot dan toe helemaal in de
koloniale sfeer had plaatsgevonden, naar de sfeer van de internationale samenwerking worden overgebracht. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken had aan de andere kant verschillende argumenten om de
internationale hulpverlening onder zijn hoede te nemen:
- Nederland wilde niet berusten in een beperkte Europese rol. Buitenlandse Zaken had als taak de Nederlandse aandacht over verschillende landen en activiteiten te verspreiden en daardoor het
verlies van de intensieve banden met Indonesië te compenseren.
De ontwikkelingshulp bood voor de nieuwe oriëntatie een goed
hulpmiddel.
- Weliswaar had het UNO-Secretariaat laten weten, dat het geen koloniale bijbedoelingen zocht achter de Nederlandse hulpverlening,
maar het leek toch beter op dit punt geen verkeerde indrukken te
riskeren.
- Het Ministerie van Buitenlandse Zaken begon in te zien, dat er
in de internationale hulpverlening mogelijkheden tot het verwer1 .Schermerhorn

1951,

Quik

1951.
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ven van goodwill staken.
Op zoele naar een nieuwe rol in de Verenigde Naties, vond Buitenlandse
Zaken hier een middel om aan te tonen, dat er in Nederland geen
wrok bestond over de rol van de UNO in de Indonesische affaire.
Er waren redenen genoeg voorhanden om de ontwikkelingshulp van
Uniezaken naar Buitenlandse Zaken over te brengen. Toen de nieuw
aangezochte directeur van de hulpverlening J.P.Bannier hierop aandrong, kwam de verschuiving snel tot stand. Vroegere "koloniale"
ambtenaren, die intussen mentaal al heel ver"geïntemationalisee4rd"
waren, gingen mee. De eerste "dekolonisatie" van de Nederlandse
ontwikkelingshulp werd een feit. In de eerste nota van de regering
aan de Tweede Kamer over ontwikkelingshulp, op 15 juli 1950, vindt
men het resultaat van deze

verschuiving. Indonesië is bijna hele-

maal uit de beschouwingen verdwenen.

Voorafgaande aan dit document klonken in de loop van het zittingsjaar 1949-1950 vanuit het Nederlandse parlement de eerste stemmen over hulp aan ontwikkelingslanden. Het waren alleen nog maar wat
losse opmerkingen. De meeste volksvertegenwoordigers kwamen met suggesties en adviezen zonder een afgeronde visie. De ministers antwoordden hen veelal op soortgelijke wijze.
Het gebrek aan inzicht was niet helemaal de schuld van de parlementariërs. Minister Stikker bood in november 1949 in de Tweede
Kamer openlijk verontschuldigingen aan voor het feit dat hij de
volksvertegenwoordiging zo weinig consulteerde. "De toenemende vervlechting van nationale en internationale vraagstukken,....en de
snelheid waarmee op korte termijn beslissingen van grote principiële betekenis moeten worden genomen, brengen onvermijdelijk mee dat
de tijd ontbreekt voor het telkens opstellen van gedetailleerde instructies"

. Zowel het tempo der gebeurtenissen als het gebrek aan

raadpleging was dus ter verontschuldiging van de Kamerleden aan te
voeren.
De debatten over de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1950
leverden in de Tweede Kamer niet veel meer op dan de al aangehaalde
1.Handelingen 1949-1950,Tweede Kamer,Verslag pag.648 e w .
(23 november 1949).
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uitspraak van Minister Stikker over de afwezigheid van rancuneuze
gevoelens jegens Nederland in de internationale organisatie. De
Eerste Kamer sprak haar bezorgheid uit over enkele bedenkelijke
symptomen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, zoals de "meermalen waarneembare onredelijke antikoloniale tendenties",
een verschijnsel, dat Nederland wel eens in een moeilijke situatie
zou kunnen brengen
Pater Beaufort brak in de Eerste Kamer een lans voor meer Ne2)
derlandse hulp aan vluchtelingen en aan ontwikkelingsgebieden
Op het verwijt, dat het relatief rijke Nederland zo weinig deed
voor de lijdende medemens, antwoordde de Minister alleen maar, dat
"wanneer de Internationale Vluchtelingen-Organisatie volgend jaar
zal sluiten, de regering haar verantwoordelijkheid ten opzichte van
de internationale hulpverlening opnieuw onder ogen zal zien"
Beaufort wist op dat moment waarschijnlijk nog niet wat Stikker wel
wist, namelijk dat de regering enkele maanden eerder al een ruim b e drag voor de ontwikkelingshulp van de Verenigde Naties had gereserveerd.
Bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken kwam
het exportmotief voor het verlenen van ontwikkelingshulp ter sprake.
De socialist G.Nederhorst stelde, dat de Point Four-hulp ook van toepassing was op de achtergebleven gebiedsdelen die met Europa verbonden waren. Hij achtte het "een zaak van zelfbehoud voor Europa, die
achterlijke gebieden ook tot ontwikkeling te brengen en door middel
van krachtige financiële hulp te bevorderen dat deze gebieden in
4)
Europa kunnen kopen

. ook bij de Landbouw-begroting kwam de ont-

wikkelingshulp ter sprake

. Minister Mansholt zei dat het Point Four-

programma "van zeer grote betekenis" was maar gevaren kon inhouden.
Juiste hulp zou volgens hem niet alleen uit vergroting van de produktie maar ook uit verhoging van de levensstandaard en van de wel6)
stand moeten bestaan .
1.Handelingen,1949-1950»Eerste Kamer,Bijlagen A 1400 III (Voorlopig
Verslag^egroting Buitenlandse Zaken 1950,lmaart 1950).
2.Handelingen,1949-1950,Eerste Kamer,Verslag pag.668(24 april 1950).
3.Handelingen,1949-1950,Eerste Kamer,Verslag pag.687(25 april 1950).
4.Handelingen,1949-1950,Eerste Kamer,Verslag pag.684(24 april 1950).
5.Handelingen,1949-1950,Eerste Kamer,Verslag 8 maart 1950.
6.Handelingen,1949-1950,Eerste Kamer,Verslag pag.437(8 maart 1950).
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Bij de behandeling van de begroting van Onderwijs vroegen enkele
leden van de Eerste Kamer aan de Minister, of de regering al dacht
aan voorzieningen voor universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen. Ook op dit gebied moest Nederland zijn taak ten
opzichte van de ontwikkelingslanden nakomen

. Minister F.Rutten

antwoordde hen, dat hij een commissie had ingesteld om na te gaan
wat de Nederlandse universiteiten konden doen voor Indonesië en
2)
voor het hulpprogramma van de Verenigde Naties . Later tijdens
de discussie kwam E.van Walsum met een uitvoerig betoog

. Hij be-

handelde twee vragen, namelijk (1) wat moeten wij doen om de mogelijkheden van het Nederlands hoger onderwijs dienstbaar te maken
aan de -vorming van buitenlanders, en (2) welke maatregelen kunnen
bevorderen, dat Nederlandse intellectuelen zich ook in het buitenland nuttig kunnen maken. Enkele van zijn suggesties kwamen later
voor in het verslag van de door de Minister ingestelde commissie.
Voor het ogenblik antwoordde de Minister hem met cijfers over Indonesië als afzetgebied voor wetenschappelijk Nederland. In 1940
waren daar 5000 academici en gingen er jaarlijks gemiddeld 320
nieuwe heen. Nu dit gebied verloren was gegaan, kon de hulpverlening van de Verenigde Naties belangrijk worden voor de Nederlandse
wetenschapsbeoefening en voor de toekomst van de Nederlandse academici. Minister Rutten was hierover niet pessimistisch:"Wij zullen onze beperkte mogelijkheden niet mogen onderschatten".
Enkele maanden later volgde de "Nota betreffende de Nederlandse
bijdrage aan het programma der Verenigde Naties voor technische
hulp aan economisch laagontwikkelde landen", die als bijlage werd
toegevoegd aan de memorie van toelichting bij een voorstel tot
wijziging van de begroting van het Departement van Buitenlandse
Zaken voor 1950. In dit voorstel werd ƒ 1 miljoen gereserveerd
voor artikel 109: "Kosten van Nederland in de technische hulp der
1.Handelingen 1949-1950,Eerste Kamer,Bij lagen A 1400 VI (Voorlopig
Verslag,Begroting Onderwijs Kunsten en Wetenschappen 1950,29 maart
1950).Het vreemde is dat niemand die "taak" ooit heeft omschreven.
2.Handelingen,1949-1950,Eerste Kamer,Bij lagen A 1400 VI(Memorie van
Antwoord,Begroting Onderwijs Kunsten en Wetenschappen, 13 mei 1950,
Minister Rutten).
3.Handelingen,1949-1950,Eerste Kamer,Verslag pag.801-802
(20 juni 1950).
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Verenigde Naties aan laagontwikkelde landen" en ƒ 100.000 voor de
organisatie van de werkzaamheden in Nederland en de Nederlandse deelnajne aan technische hulpconferenties ід het buitenland
De nota bevatte om te beginnen een historisch overzicht van de
aandacht voor de technische hulp door de Verenigde Naties en van de
invloed van het Point Four-voorstel hierop. Daarop volgde een para
graaf over het belang van de hulpprogramma's. De Minister stelde
voorop, dat het afzwakken van de verschillen in levensstandaard en
koopkracht zou bijdragen tot vermindering van de internationale
spanningen. In zo'n opmerking proeft men al de sfeer van Buitenlandse
Zaken, die wezenlijk verschilt van die van Uniezaken. De Minister
voegde eraan toe dat het voor Nederland om drie redenen voordelig
was hieraan mee te werken: (1) de technische hulp zou in het buiten
land grotere bekendheid geven aan de Nederlandse wetenschap en het
Nederlandse bedrijfsleven; (2) de uitzending van Nederlandse speci
alisten opende wellicht mogelijkheden voor de Nederlandse export;
(31 Nederlandse intellectuelen en technici, voor wie binnenkort de
plaatsingsmogelijkheden in Nederland onvoldoende zouden zijn, kregen
hier hun kansen. Nu Indonesië als afzetgebied voor Nederlands intellect in betekenis ging verminderen, moest men zich meer op Afrika,
Latijns Amerika en Azië gaan richten.
Het "Indonesisch motief" was bijna helemaal verdwenen. De ontwikkelingshulp vormde voor Buitenlandse Zaken niet een verlenging
van het koloniaal verleden, maar diende tot benutting van de koloniale erfenis voor andere doeleinden. Alleen voor wat betreft NieuwGuinea, Suriname en de Nederlandse Antillen bleef een verwantschap
2)
tussen koloniale relatie en technische bijstand bestaan
De nota gaf tenslotte een overzicht van de activiteiten welke
in Nederland al waren ontplooid of werden voorbereid en van de organisaties die zich daarmee bezighielden. Met kennelijke voldoening
vermeldde de Minister, dat aan verschillende aanvragen van het UNOSecretariaat om deskundigen al was voldaan, dat bij Onderwijs en bij
Landbouw speciale commissies waren ingesteld, dat Schermerhorn al de
1.Handelingen,1949-1950,Tweede Kamer,Bij lagen 1734 nos.1-4.
2.bijvoorbeeld blijkens Handelingen,1951-1952,Tweede Kamer,Bij lagen
A 2800 III 14 (Memorie van Antwoord,Begroting Buitenlandse Zeiken
1953,2 december 1952,Ministers Beyen en Luns).
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zegen van de Verenigde Naties had voor zijn luchtkarteringsopleiding
en dat de UNO Nederland had gevraagd ook op andere gebieden internationale cursussen te organiseren.

Medio 1950 was de Nederlandse regering er blijkbaar in geslaagd
zich uit koloniale herinneringen los te maken en was zij volop bezig een werkzaam aandeel in de uitvoering van de internationale
technische hulp te nemen. De leiding van deze actie berustte meer
bij de hogere ambtenaren dan bij de verantwoordelijke ministers.
Voor wat de ministerraad betreft, weten wij alleen, dat de ontwikkelingshulp er in augustus 1954 uitgebreid besproken is

. Voor het

overige zijn nog geen gegevens uit de geheime notulen tot de buitenwereld doorgedrongen. Stikker spreekt in zijn memoires met geen
woord over de ontwikkelingshulp, hetgeen waarschijnlijk zijn belangstelling voor het onderwerp op de juiste wijze tekent. Wel ondernam deze minister een poging het publiek beter in te lichten over
het buitenlands beleid in het algemeen. In augustus 1950 verscheen
het eerste Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat
de periode 1949-1950 bestrijkt. De technische hulp aan minderontwikkelde landen kreeg hierin een afzonderlijke paragraaf onder het zeer
gevarieerde hoofdstuk "Bijzondere onderwerpen".
Aan de zijde van het brede publiek vonden de hogere ambtenaren
nog minder respons dan bij hun ministers. Het Nederlandse volk bevond zich in de fase van isolationistische reactie, die op elk conflict pleegt te volgen. Na "Indonesië" had men voorlopig genoeg van
tropische zorgen. De ethische normen, welke later aan de Nederlandse
ontwikkelingshulp een karakter van degelijkheid zouden geven,hadden
enige tijd nodig om op krachten te komen. De voorstanders van de
internationale technische bijstand moesten even geduld hebben, want,
zoals Tinbergen in 1950 schreef, "Ons volk
iets anders is dan snel

is degelijk, hetgeen

De gemiddelde Nederlander is voor pro2)
paganda van de zijde van de overheid zeer weinig gevoelig"

l.Van Nispen
2.Tinbergen

1965,pag.237.
1950.
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In de jaren 1946 - 1948 zijn de meest elementaire lijnen van de
technische hulp uitgezet. De beginselen en voorwaarden voor internationale bijstand aan ontwikkelingslanden zijn vastgelegd. Juist
als men heeft besloten de grondslagen in een klein hulpprogramma
uit te testen, is president Truman met het aanbod gekomen om op de
betrekkelijk nieuwe en bescheiden fundering ineens een gebouw van
veel groter allure op te trekken. Het uitgebreide programma voor
technische hulp is inderdaad 'stoutmoedig' : het gaat uit van een%
werkmodel dat .nog nauwelijks aan de realiteit is getoetst.
Vanaf 1950 moeten de Verenigde Naties gaan proberen of de op
het hoogste niveau bereikte conclusies ook inderdaad corresponderen
met de werkelijkheid van alledag. De Algemene Vergadering laat dit
helemaal over aan de zorg van de Economische en Sociale Raad. De
Raad begeleidt de organisatie van het EPTA in de fasen van opbouw
(1950), uitbouw (1951) en aanpassing (1952). De Ecosoc maakt van zijn
centrale functie in het sociale en economische werk van de wereldorganisatie echter geen gebruik om wat samenhang te brengen tussen
de verschillende al eerder tot stand gekomen hulpprogramma's. De
sociale adviesdiensten, het Regular Program en de internationale
ambtenarenopleiding verdwijnen niet, maar zij vertonen evenmin veel
groei en bloei. Naast het steeds omvangrijker EPTA is hun stilstand
in feite achteruitgang.
De uitwerking van het Point Four-aanbod heeft veel ontwikkelingslanden teleurgesteld. De Verenigde Naties hebben zich niet - zoals de
OEEC na het Marshall-aanbod - voor het verwerken van grote kapitaalbedragen geoutilleerd. De beperkte personele bijstand van de technische hulp achten de armere landen niet voldoende om de welvaartsverhoging op gang te brengen. De kwestie van de ontwikkelingsfinanciering,
in 1949 voor het eerst binnen de Verenigde Naties op tafel gebracht,
komt vanaf 1950 steeds nadrukkelijker aan de orde. Wanneer de Algemene
Vergadering instemt met het plan voor een Special United Nations Fund
for Economie Development (SUNFED), ziet het er naar uit, dat de ontwikkelingslanden enig succes boeken. De rijkere landen houden evenwel
de uitvoering van het plan tegen.
De Korea-oorlog maakt de industrielanden wel bereid om meer te
helpen vanwege het strategisch belang van de ontwikkelingslanden in
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een wereldomvattende anticommunistische krachtinspanning. Van de
andere kant zijn de Westerse landen echter door de kosten van de
herbewapening minder dan ooit tot omvangrijke kapitaalhulp in staat.
Nederland komt na 1949 de schok van de Indonesische tragedie
tamelijk snel teboven, althans uiterlijk. De wederopbouw van het
eigen land blijft veel aandacht vragen, maar de opbouw van een
nieuwe positie in de wereld krijgt geleidelijk ook meer belangstelling. Niet alle sectoren van de Nederlandse samenleving beleven die
interesse op positieve wijze. Met name de universiteiten en hogescholen laten het de eerste tijd afweten. Bij de personen en
instanties die wel aan de heroriëntatie deelnemen, spelen Indonesische ervaringen en motieven aanvankelijk nog een grote rol, dikwijls
in poáitieve, soms ook in negatieve zin.

HOOFDSTUK 9

ORGANISATIE EN PRESTATIE

Het Expanded Programme in 1950

Op 16 november 1949 besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tot goedkeuring van het uitgebreide programma voor
technische hulp. Ogenblikkelijk begonnen de werkzaamheden tot uitvoering van het besluit. Pogingen om het EPTA al op 1 januari 1950
te laten beginnen, mislukten, omdat de eerste Technische Hulp-Conferentie pas tegen juni werd bijeengeroepen, maar op 1 juli 1950
waren de voorbereidingen ver genoeg gevorderd om het programma te
laten starten.
De Technical Assistance Board (TAB) vergaderde in februari,
april en juni om een aantal organisatorische en financiële maatregelen te treffen

. Zij formuleerde onder andere een basisovereenkomst,

die als richtlijn zou kunnen dienen voor alle technische hulp-over2)
eenkomsten

. De leden van de TAB informeerden elkaar over de hulp-

activiteiten van hun organisaties en spraken af dat zij belangrijke
hulpaanvragen voortaan aan de hele Board ter behandeling zouden voorleggen. Over het fellowship-progranma werd bepaald dat fellowships
alleen zouden worden versterkt in het kader van meer omvangrijke
hulpprogramma's voor economische ontwikkeling. Door een dergelijke
regeling probeerde men versnippering van de hulpverlening te voorkomen. De TAB besliste verder dat elke Gespecialiseerde Organisatie
zelf mocht uitmaken, waar bij materiaal-leveringen de grens tussen
technische hulp en kapitaalinvesteringen zou liggen.
De TAB ging zakelijk te werk en probeerde zoveel mogelijk details
te overzien. "The pragmatic approach thus far followed by the Board",
schreef zij medio 1950, "will be enable it to co-ordinate the devel.deze en volgende alinea's naar E/1742.
2.E/1742 annex I.
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lopment of technical assistance activities in the manner best suited
to the circumstances of each case"

. De TAB verwachtte, dat haar

benadering wel meer voorbereidend werk en dus een later begin van
het programma zou betekenen maar ook veel effectiever zou zijn.
Nadat de tijd van wachten nuttig was besteed aan de uitwerking
van praktische punten, kwam van 12 tot 14 juni 1950 te Lake Success
de Technische Hulp-Conferentie bijeen. Behalve alle negenenvijftig
Leden van de Verenigde Naties waren ook de vijftien staten uitgenodigd, die geen lid waren van de UNO maar wel van een of meer
2)
Gespecialiseerde Organisaties

. Vierenvijftig van de vierenzeven-

tig landen lieten zich ter conferentie vertegenwoordigen. De agenda
telde maar twee punten, namelijk de vaststelling van het totale
bedrag en het geven van toestemming voor de verdeling van de middelen over de deelnemende organisaties. Secretaris-Generaal Trygve Lie
zei bij de opening van de conferentie, dat "although the actual
business before the delegates is limited, this conference is potentially one of the most significant ever called by the United Nations
It will mark the beginning of a new and expanded programme of technical assistance for economic development, that can be made by the
Member-Nations into an increasingly powerfull force for world„3).
peace
Tijdens de openingszitting van de Conferentie beloofden de Verenigde Staten $ 10 miljoen en een proportionele verhoging van dit
bedrag, als het totale resultaat van de Conferentie de $ 17 miljoen
zou overschrijden. De Amerikaanse bijdragen zouden echter nooit
meer dan 60% van het totaal belopen. Uiteindelijk kwamen tijdens
de Conferentie vijftig landen en na de Conferentie nog vier landen
1.E/1742,slot.
2.namelijk Albanië,Bulgarije,Ceylon,Finland,Hongarije,1erland,Indonesië, Italië,Korea,Monaco,Oostenrijk,Portugal,Roemenië,TransJordanië en Zwitserland.
3.Wetenschappelijke en Technische Hulp IPSO/naschrift Quik.
4.deze en volgende cijfers ontleend aan A statistical
summary 7963;
in enkele Nederlandse püblikaties vinden wij afwijkende cijfers:
volgens Wordende Wereld,juni 1950, beloofde Engeland $ 2.100.000,
Frankrijk $ 1.207.000,Canada $ 773.000,Turkije $ 1Θ2.000,Pakistan
$ 140.000 en Indonesië $ 122.000. Quik noemt in zijn naschrift op
Wetenschappelijke
en Technische
Hulp 1950 voor Engeland
$ 2.128.000, Australië $ 490.000 en Canada $ 773.000.
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met toezeggingen tot een totaalbedrag van $ 20.035.578

. De meeste

luidden in de nationale valuta van de donor en waren niet convertibel.
De grootste posten waren, in dollars omgerekend, de volgende:
Verenigde Staten

$ 12.007.500

Verenigd Koninkrijk

$

2.128.200

Frankrijk

$

1.207.500

Canada

$

772.700

Brazilië

$

459.500

Australië

$

400.900

Nederland

$

400.000

België

1

270.000

India

$

250.000

Zwitserland

$

233.600

Argentinië

$

200.000

Turkije

$

183.600

Pakistan

$

140.710

$

125.000

Nieuw-Zeeland

$

124.000

Indonesië

$

121.500

Uruguay

$

100.000

Oekraïne

S.S.R.

De andere bijdragen bleven beneden de $ 100.000.
Twee decennia later herinnerde de Nederlandse afgevaardigde E.
de Vries zich niet de exacte cijfers maar wel de sfeer van de Conferentie. Hij had er een vreemde indruk van overgehouden: "De Conferentie leek op een kerkelijke bazaar - wie biedt meer, want de
Verenigde Staten financieren 40% boven ieder bedrag door een land
aangeboden. Wie biedt meer? Omdat Honduras met nog eens $ 15.000
aankwam, bood 'Nederland'( onze tweemansdelegatie) een extra
ƒ 20.000,-, vandaar dit ietwat vreemde bedrag op de eerste begroting.
Deze

'overschrijding' werd gracieuselijk door Buitenlandse Zaken en
2)
Financiën goedgekeurd"
Nederland zegde f

1.520.000,— toe in niet convertibele guldens,

bestemd voor 50 fellowships (ƒ 1 5 0 . 0 0 0 , — ) , 50 scholarships

l.zie pag.250 noot 4.
2.particuliere correspondentie.
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(ƒ300.000,—), 50 Nederlandse deskundigen (ƒ 400.000,—), projecten
en instituten in Nederland (P.M.), documentatie (ƒ 150.000,—), en
onvoorzien (ƒ 375.000,—)
Nadat de toezeggingen waren gedaan, ging de Conferentie het te
verwachten bedrag verdelen. Zoals afgesproken werd de eerste $ 10
miljoen geheel en de volgende $ 10 miljoen voor 70% toegewezen. Het
restant ging in de reserve. Rekening houdend met de voorwaarde dat
een aanvragend ontwikkelingsland eenderde van de projectkosten zelf
moest opbrengen, werd door de vorming van een fonds van bruto $ 20
miljoen en netto $ 17 miljoen

een totale ontwikkelingsinspanning

van ongeveer $ 26 miljoen mede mogelijk gemaakt. Dit gold voor de
periode van 1 juli 1950 tot 31 december 1951. Voor vergelijkbaarheid
met latere cijfers de bedragen op jaarbasis herleidend, komen wij op
een kleine $ 13,5 miljoen aan toezeggingen en krap $ 11,5 miljoen
aan besteedbare middelen voor het eerste jaar.
2)
Het resultaat van de Conferentie werd uiteenlopend beoordeeld
De Gespecialiseerde Organisaties moesten hun aanvragen beperken,
maar doordat de verdeelsleutel was vastgelegd, behoefden zij er
niet met elkaar om te strijden. De ontwikkelingslanden waren teleurgesteld, vooral omdat de Amerikaanse oproep zo weinig effect had
gehad. De Oosteuropese landen hielden zich afzijdig van de financiering. Het Technical Assistance Committee, korte tijd later in
eerste vergadering bijeen, constateerde dat "EPTA had got off to a
good start with the pledging of over $ 20 milliom" en meende dat
de ontwikkelingslanden nu eindelijk met enige reden hoop konden
koesteren en acties konden verwachten
Op 1 juli 1950 begon

de organisatie van het uitgebreide

programma voor technische hulp officieel met de uitvoering van
haar taak. Binnen het Secretariaat van de Verenigde Naties gebeurde
dit in een nieuwe afdeling, de Technical

Assistance

Administration

(Ш-ТАА) . Vanaf 31 juli 1950 werd het beheer van alle soorten Ш О 1."Nota betreffende de Nederlandse bijdrage aan het programma der
Verenigde Naties voor technische hulp aan economisch laagontwikkelde lande^'in Handelingen 1949-1950,Tweede Kamer,Bij lagen no.
1734-3.
2.E/1733;de tekst van de resoluties van de conferentie in A/1345.
3.E/1833.
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ontwikkelingshulp, het ΕΡΓΑ, het Regular Program, de sociale ad
viesdiensten en het centrum voor ambtenarenopleiding, in deze
dienst ondergebracht.
Het beleidsbepalende Technical Assistance Committee vergader
de pas voor het eerst in augustus 1950, toen de praktische voor
bereiding van het EPTA-werk min of meer was afgerond

. Het TAC

hield zich vooral bezig met de samenhang tussen multilaterale,
regionale en bilaterale hulpprogramma's. Het stelde vast, dat de
UNO geen hulp mocht weigeren aan landen die reeds op bilaterale '
of regionale-basis ontwikkelingshulp ontvingen. Wel was in zulke
gevallen een goede coördinatie nodig en daarom vroeg het TAC de
benoeming van plaatselijke vertegenwoordigers, zogenaamde
dent

representatives,

resi-

voor de voorbereiding, coördinatie en bege-

leiding van alle aan een bepaald land te verlenen hulp.
Verder besprak het TAC aan welke voorwaarden de uit te zenden
deskundigen moesten voldoen. Behalve over kennis en ervaring moesten
zij beschikken over "adaptability and apen-mindedness in meeting
local situations". Het was de eerste keer, dat de UNO niet alleen
lette op de kennis maar ook op de persoonlijkheid van de ontwikkelingswerker.
De Economische en Sociale Raad aanvaardde in

zijn zomerzit-

ting van 1950 het verslag van het TAC en vroeg de TAB om aandacht
2)
voor een paar speciale aangelegenheden . De Raad stuurde de TAB
een rapport van de ILO over Training
workers

of apprentices

and

technical

, een aanbeveling ook ontwikkelingshulp te verlenen aan

ТТі/і зз.
2.Ecosoc resolutie 291 A en В XI "Technical Assistance for Economic
Development".15 augustus 1950.Ecosoc resolutie 293 XI "Report of
the International Labour Organisation on training for apprentices
and technical workers".20 augustus 1950.Ecosoc resolutie 322 XI
"General Assembly resolution 266 III¡Problems of economic development and social progress of the former Italian colonies".
15 augustus 1950; (zie hierover ook E/1758:Rev.1).Ecosoc resolutie 320 XI "Trusteeship Council resolution П О V: Higher educa
tion in the Trust Territories in Africa".15 augustus 1950.
Ecosoc resolutie 321 XI "General Assembly resolution 331 IV:
"International collaboration in regard to economic, social and
educational conditions in Non-Self-Goveming Territories".
15 augustus 1950;(zie hierover ook E/1714).Alle resoluties in
E/1849.
3.E/1705.
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de vroegere Italiaanse koloniën en een resolutie over het hoger onderwijs in de Afrikaanse trustgebieden. Ook vroeg de Raad om bij de
toewijzing van de hulpgelden de niet-zelfbesturende gebieden niet
te vergeten.
De Secretaris-Generaal had gelijk, waar hij in zijn jaarverslag
over 1949-1950 opmerkte, dat "the EPTA is ready to be put into operation as soon as the funds pledged at the Technical Assistance
Conference become available"

. Juist de trage binnenkomst van de

toegezegde gelden was evenwel een belangrijke hindernis voor de TAB
om met de uitvoering van het hulpprogramma te beginnen.Op 31 december 1950 was van de toegezegde $ 20 miljoen pas $ 7.470.471 gestort.
Ook Nederland had toen pas ƒ 100.000 van zijn toegezegde
ƒ 1.520.000 overgemaakt.
Wel hadden voor het einde van 1950 vijftig regeringen 265 hulpaanvragen ingediend. Hiervan waren er 145 goedgekeurd , wat betekende, dat over de uitzending van 513 deskundigen en de besteding
van $ 2.106.680 al was beslist. Uit de nog lopende onderhandelingen
waren voor 1951 nog minstens 150 projecten te verwachten. De meeste
2)
aanvragen hadden betrekking op de agrarische sector

De andere technische hulp in 1950

Hoewel de middelen van het Regular Program bijna waren verdubbeld van $ 259.520 voor 1949 tot $ 50Θ.420 voor 1950, kwamen ook in
1950 veel meer aanvragen binnen dan met de beschikbare gelden konden
worden gehonoreerd. De staf van het programma had in juli al voor
$ 507.787 aan projecten onder handen. In de eerste helft van 1950
kende de selectiecommi ssie aan 68 kandidaten een fellowship toe.
Eind juni waren verder 50 deskundigen aan het werk in 20 landen en
lagen van 16 landen nog aanvragen voor deskundigen te wachten. Op
regionale basis werden een Training
of

Development

Projects

statistiek georganiseerd

Institute

on Economie

Appraisal

en een studieconferentie over bevolkings3)

1.A/1287.
2.E/1911.
3.E/1700 + Add.1;E/1893 noemt echter 50 deskundigen,waarvan 2 Ne
derlandse, in 15 landen als totaal voor 1950.
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De Economische en Sociale Raad was zo tevreden over het werk
van het Regular Program, dat hij medio 1950 aan de Algemene Vergadering voorstelde het Regular Program niet alleen voort te zetten,
maar ook alles wat niet binnen de beperkte financiële middelen ervan gerealiseerd kon worden, automatisch op rekening van het EPTA
te brengen
De Secretaris-Generaal had intussen de voorbereiding van de
internationale bestuursopleidingen nog eens aan een onderzoek onderworpen. Hij rapporteerde, dat coördinatie met de andere programma's voor technische hulp beslist noodzakelijk was, maar de Raad
2)
verzette zich tegen algehele samensmelting
. Na een tweede verslag
van de Secretaris-Generaal met nadere voorstellen kon de Raad in
3)
juli 1950 wel zijn goedkeuring hechten aan een nieuwe opzet . Het
•International Centre for Training in Public Administration zou bij
de Technical Assistance Administration van het UNO-Secretariaat
worden ondergebracht. In die positie kon het nauwe contacten met
andere hulpprogramma's onderhouden.
Ook deze tak van hulpverlening kreeg toestemming om de activiteiten die boven het toegestane budget uitgingen, op rekening van
het EPTA of, voor de uitzending van deskundigen, op rekening van het
Regular Program te schrijven. In 1950 nog werden 123 fellowships
toegewezen en begon het internationale opleidingscentrum met zijn
eerste cursus.
De Algemene Vergadering had in november 1949 de sociale adviesdiensten een meer permanent karakter gegeven en de Economische en
Sociale Raad gevraagd nieuwe beleidslijnen voor deze diensten te
ontwerpen ter vervanging van de verouderde uit 1946. De Secretaris4)
Generaal kwam in het begin van 1950 met een aantal suggesties
Hij stelde voor om scholarships, studieconferenties en demonstratiecentra als nieuwe elementen in het programma van de sociale adviesl.Ecosoc resolutie 291 XI "Technical assistance for economie development". 15 augustus 1950.In:E/1849.
2.E/1577 en Ecosoc resolutie 269 X "Coordination of the programme
of training in public administration with the programme of technical assistance for economic development under General Assembly
resolution 200 III".2 maart 1950.In:E/1661.
3.E/1708 en Ecosoc resolutie 292 XI "Programme for training in
public administration".5 juli 1950.1η: Ε/1849.
4.E/CN.5/189,193,194,195.
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diensten op te nemen. De Economische en Sociale Raad onderschreef
de voorstellen tijdens zijn zomerzitting
De sociale adviesdiensten verschoven intussen steeds meer het
accent naar de ontwikkelingslanden en de ontwikkelingsproblematiek.
Verschillende activiteiten konden echter niet worden uitgevoerd
door gebrek aan geld. Gelukkig hielp het EPTA, want sociale activi
teiten die iets met de economische ontwikkeling te maken hadden,
mochten ook voor financiering uit dat prograraraa in aanmerking ko
men. Zo kregen in 1950 92 personen uit 18 ontwikkelingsgebieden een
fellowship naast 91 personen uit 17 industrielanden. In de reeks
ontwikkelingslanden was Latijns Amerika het sterkst vertegenwoordigd
en schitterde Afrika door afwezigheid. De sociale adviesdiensten
zonden in 1950 bovendien 17 deskundigen uit, van wie er 11 naar ont2)
wikkelingslanden gingen

De Vijfde Algemene Vergadering

Het jaar 1950 neemt in de geschiedenis van de Verenigde Naties
een bijzondere plaats in. Voor het eerst sedert de oprichting in
1945 maakte de wereldorganisatie een ingrijpende verandering in haar
structuur door. Vanaf de Uniting

for

Peace-resolutie zou de Algemene

Vergadering voortaan niet alleen het hoogste, maar ook het belangrijk
ste orgaan van de Ш О

zijn. De Veiligheidsraad had tot nu toe de

zorg gehad voor de wereldvrede en -veiligheid, volgens de oprichters
de eerste taak van de organisatie. Door veelvuldig gebruik van het
vetorecht was de Veiligheidsraad in het uitoefenen van haar primai
re functie geblokkeerd. De Algemene Vergadering besloot nu, dat zij
telkens zelf de behandeling van een kwestie kon overnemen, wanneer
de Veiligheidsraad niet tot actie kon overgaan door het veto van
een van de permanente leden.
Dit was wel het belangrijkste resultaat van

de Vijfde Algemene

1.E/1678,in het bijzonder Annex III, en Ecosoc resolutie 312 XI
"Advisory Social Welfare Services".14 juli 1950.In:E/1849.
2.hierbij respectievelijk 2 fellowships aan Curaçaoenaars voor
studie in Puerto Rico, en 6 fellowships aan Nederlanders voor
studie in de Verenigde Staten en de Scandinavische landen; ook
2 Nederlandse deskundigen naar ontwikkelingslanden.
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Vergadering, die van 19 september tot 15 december 1950 te Flushing
Meadow bijeenkwam. Minister Stikker en Eerste Kamerlid G.van Heuven
Goedhart leidden de Nederlandse delegatie, waarin ook L.Beaufort,
D. von Balluseck en C. Patijn zitting hadden als leden en onder andere J. Bannier en J. Luns als twee van de tien deskundigen
Patijn, ervaren in het Ecosoc-werk, en Bannier, de toekomstige directeur van het Bureau voor Internationale Technische Hulp, namen
de ontwikkelingsaangelegenheden voor hun rekening.
De vergadering had een overvolle agenda voor zich. Er warep studies en rapporten over de economische ontwikkeling van minderontwikkelde gebieden (punt 2 8 ) , volledige werkgelegenheid en economische
stabiliteit (punt 27) en technische hulp voor het pas-onafhankelijke Libië (punt 6 5 ) . Verder had de Secretaris-Generaal onder punt 68
een memorandum ingediend met een uitgebreid vredesprogramma voor 20
2)
jaar . Hierin pleitte hij ook voor de technische bijstand aan minderontwikkelde gebieden en verzocht hij de Leden meer gebruik te
maken van de Gespecialiseerde Organisaties bij de bevordering van
een hogere levensstandaard in hun landen. De Vergadering zond deze
voorstellen van Trygve Lie voor nadere studie door aan de verschillende UNO-organen
In het algemeen debat, dat overigens vooral over China en Korea
ging, gebruikte Minister Stikker voor de ontwikkelingshulp iets positiever termen dan het voorgaande jaar. Het werk aan het eigen
herstel van Nederland was nu geen reden meer om minder hulp te geven.

"De Europese economische samenwerking en de ontwikkeling van

minderontwikkelde gebieden zijn van gelijk

belang voor de vrede en
4)
het welzijn van de wereld", zei de Nederlandse Minister
Bij het uitdiepen van de financiële, technische en economische
aspecten van de ontwikkelingssamenwerking stuitte de Tweede Commissie op de beginselen, die aan de hulpverlening ten grondslag moes-

l.zie hun Verslag

over

de Vijfde

Algemene

Vergadering

van de

Vere-

nigde
Naties
(uitgave van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
no.25).
2.A/1304.
3.A/1514 en Alg.Verg.resolutie 494 V "Development of a 20-year programme for achieving peace through the United Nations". 20 november 1950. In: A/1775.
4.Verslag over de Vijfde
Algemene
Vergadering,
bijlage IV pag.255.
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ten liggen. De verschillen tussen Oost en West en tussen Noord en
Zuid kwamen op deze manier in de discussie over de ontwikkelingshulp terecht. In de Tweede Commissie tekenden zij zich af als scherpe tegenstellingen.
De Westerse landen en de ontwikkelingslanden hadden veel waardering voor het werk van de Technical Assistance Board, maar de
communistische landen kwamen met verwijten over oneerlijke bedoelingen die achter de hulpverlening zouden steken. Ook de communistische opvatting dat hulp niet nodig zou zijn, omdat Rusland zelf
ook alleen en zonder hulp van buitenaf zijn industrialisatie had
aangepakt, werd door de Westerse landen en de ontwikkelingslanden
gezamenlijk afgewezen. India en Pakistan verzetten zich tegen de
Westerse opvattingen over het tempo van de ontwikkeling en de omvang van de financiële bijstand. De ontwikkelingslanden wilden het
tempo van de vooruitgang zo hoog mogelijk opvoeren, de westelijke
landen wilden het beperken tot wat zij 'reëel' noemden. De westelijken legden er veel nadruk op, dat de ontwikkelingslanden voor hun
economische ontwikkeling op de eerste plaats van hun eigen capaciteiten afhankelijk waren, de ontwikkelingslanden gaven een bijzonder
accent aan de medeverantwoordelijkheid van de rijke landen.
De Nederlandse deskundige Bannier nam in dit verband een duidelijk maar toch ook weer niet te scherp Westers standpunt in

. Hij

wees erop, dat de ontwikkelingslanden een eigen verantwoordelijkheid hadden om zelf in een vroeg stadium al hun eigen spaargelden
te mobiliseren, maar dat zij dit natuurlijk konden

aanvullen met

buitenlands kapitaal.Nederland zou zich vooral op de technische
hulp richten, want "the Netherlands are not any longer in a posi2)
tion that they can finance world-wide projects"
Na deze praktische inleiding sneed Bannier een fundamentele
vraag aan: "One will ask, Mr. Chairman, why it is that a small
country as the Netherlands with

nowadays only limited directly

visible responsibilities outside its own frontiers, is in such
1.Verslag over de Vijfde
Algemene
Vergadering,bijlage
IV рад.255.
2.volgens E/2531 heeft de Nederlandse regering in de jaren 19461951 f 1464 miljoen overgemaakt aan Indonesië en Suriname;een
belangrijk deel hiervan is echter uit Amerikaanse giften en credieten gefinancierd.
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a way interested in the problem and the practice of technical assistance". Het antwoord dat hij op deze vraag gaf, is enige aandacht
waard, omdat het de eerste officiële motivering van de Nederlandse
ontwikkelingshulp voor een internationaal forum bevat: "We are
convinced that special progress and better standards of living in
larger freedom can only be attained in a collective, unwavering action in which each and every country will have to pull its weight.
And there are circumstances why the Netherlands can pull a very
substantial weight, as was already illustrated in our contribution
to the special fund". Er waren volgens Bannier drie van zulke omstandigheden, waardoor Nederland bijzonder tot helpen in staat was:
1. Onderwijs en wetenschap stonden in Nederland op een hoog peil.
Vroeger konden de resultaten hiervan in grote gebieden in praktijk gebracht worden, maar deze actiesfeer was nu beperkt. Nederland wenste echter het bereikte niveau te handhaven en dit
was alleen mogelijk bij voortgezette toepassing van de verworven kennis. Door deskundigen ter beschikking te stellen hielp
Nederland de ontwikkelingslanden en handhaafde het tegelijkertijd zijn eigen niveau.
2. Het zou verspilling zijn geen gebruik te maken van de kennis,
de organisatie en de faciliteiten, welke waren ontwikkeld gedurende al die eeuwen dat Nederland

"a link, a clearinghouse, a

junction and an intermediary in world-wide movements of goods
and capital" was.
3. Wereldverkeer en wereldhandel hadden een stempel gedrukt op de
sociale structuur van Nederland en zijn bevolking. Deze structuur moest blijven bestaan en dit was mogelijk , indien de onderlinge contacten in de wereld zouden toenemen.
In deze aangevoerde argumenten voor de Nederlandse ontwikkelingshulp komen de mens en zijn geluk niet ter sprake. De genoemde
vrijheid lijkt meer te slaan op systemen en landen dan op mensen
en eerder strategisch dan zedelijk van aard te zijn. "Het is nodig", zegt Bannier eigelijk, zonder erbij te vermelden, waarom het
voor de ontwikkelingslanden

nodig is.

De drie omstandigheden die de technische hulp voor Nederland
nodig maken, zijn niet aan de toekomst maar aan het verleden ont-
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leend. Er is nu eenmaal een bepaalde kennis, een bepaalde rol, een
bepaalde sociale structuur. De tweede omstandigheid is de merkwaardigste. In vrije vertaling staat er ongeveer: "Het is er nu eenmaal,
dus gebruik het dan ook maar". De calvinistische soberheid om niets
te verkwisten

? De andere twee omstandigheden zijn duidelijker. De

eerste slaat op de Nederlandse weigering om zich na het verlies van
Indonesië tot een zuiver Europese rol te beperken. Het wil blijven
meetellen in de wereld en zijn know-how biedt een middel hiertoe.
Het derde motief heeft betrekking op handel en scheepvaart, die belang hebben bij wereldwijde intensieve contacten. Het motief van de
exportbevordering zit hier ook in verborgen.
Na zijn argumenten presenteerde Bannier een overzicht van de manieren waarop Nederland dacht te kunnen helpen. Als belangrijkste
noemde hij het plein voor een internationaal academisch instituut.
Nederlanders en buitenlanders zouden hier gaan doceren over en studeren op

sociaal-culturele veranderingen welke bij contacten tussen

verschillende beschavingen optreden. Verder vertelde Bannier nog
eens, hoe een nationaal bureau voor de coördinatie van de ontwikkelingshulp was ingericht en hoe de voorraad deskundigen met specialistische technische kennis werd geïnventariseerd.

De Algemene Vergadering besteedde na de inleidende besprekingen
aandacht aan verschillende aspecten van de technische hulp van de
Verenigde Naties. De Economische en Sociale Raad had aan de Algemede Vergadering voorgesteld dat het Regular Program gelden uit het
EPTA-budget zou mogen gebruiken als het meer projectaanvragen kreeg
dan met de eigen fondsen konden worden uitgevoerd. De Algemene Vergadering stelde zich unaniem achter het voorstel. Het Regular Program kreeg verder uit de gewone UNO-begroting voor 1951 eenzelfde
2)
bedrag als voor 1950
Over het Expanded Programme aanvaardde de Vergadering geen resolutie en ook over de hulp voor de bestuursopleiding deed zij geen
formele uitspraak. De sociale adviesdiensten waren onderwerp van
1.Kranenburg 1949,pag.32, en Van den Beugel
1966,passim, hebben opgemerkt dat de volksaard zich voortzet in het buitenlands beleid.
2.Alg.Verg.resolutie 399 V "Technical assistance activities under
General Assembly resolution 200 III".20 november 1950.In:A/1775.
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gesprek in de Derde Commissie. Deze toonde zich verheugd, dat de
sociale adviesdiensten ervoor hadden gezorgd ook na de invoeging
in de Technical Assistance Administration een eigen karakter te
bewaren als "a permanent programme with very broad criteria, financed from the regular contributions of Member States and having
as its only object the stimulation of social
sake and not

only

as an aspect

of economic

progress
development"

for

its

own

. Met de

laatste opmerking zette men zich af tegen de tendens om allerlei
activiteiten van de Verenigde Naties uitsluitend of minstens in
bijzondere mate aan de economische ontwikkeling te verbinden. Hierop
aanvaardde de Algemene Vergadering resolutie 418 V, waarin de grondslag van de sociale adviesdiensten, zoals deze in 1946 was vastge2)
steld-, werd aangepast aan de eisen van de tijd . De oudste hulpactiviteit van de Verenigde Naties, in 1946 op voorlopige basis van
de UNRRA overgenomen en in 1949 permanent geworden, begon hiermee
een tweede leven.
Het Expanded Programme in 1951

Nu het Expanded Programme eenmaal was opgezet, moest het zichzelf
waarmaken zonder al te veel bemoeienis van de Algemene Vergadering.
De controlerende functie lag voornamelijk bij het Technical Assistance Committee, dat onder de verantwoordelijkheid van de Economische
en Sociale Raad werkte.
In februari 1951 bleek het TAC niet in alle opzichten tevreden
over het werk van de Technical Assistance Board . Bij de te verwachten groei van het programma zou een actiever optreden van de TAB beslist noodzakelijk zijn. Ook was volgens het TAC een scherper onderscheid tussen de activiteiten van het Regular Program en van het Expanded Programme wenselijk. In de laatste opmerking school kritiek op
het besluit van de Algemene Vergadering, dat projecten van andere
programma's met fondsen van het EPTA mochten worden uitgevoerd.
Over de medewerking van de ontwikkelingslanden was het TAC ook
l.E/CN.5/266/Rev.1.
2.Alg.Verg.resolutie 418 V "Advisory Social Welfare Services".
1 december 1950. In: A/1775.
3.E/1920, E/1911.
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niet onverdeeld tevreden. Het sprak er zijn vreugde over uit dat in
de ontwikkelingslanden de binnenlandse coördinatie op gang begon te
komen, maar vond het nodig nog eens precies de financiële verplichtingen van de ontvangende landen op te sommen. Het begunstigde ontwikkelingsland moest minstens zorgen voor de plaatselijke personeelsdienst, kantoorruimte en gebouwen, voorraden en materialen voorzover
deze in het land zelf verkrijgbaar waren, transport ter plaatse, faciliteiten voor post en telecommunicatie, medische verzorging voor
het hulppersoneel en tenslotte huisvesting van de deskundigen.
Over de financiering van het programma zei het TAC niet zoveel.
Het verslag van de vergadering vermeldt alleen, dat op 17 februari
1951 pas 40% van de acht maanden eerder toegezegde fondsen was ontvangen.

Medio 1951 was het uitgebreide programma voor technische hulp
een jaar in werking. "The groundwork has now been laid", zei de TAB
en zij voegde eraan toe dat "it was evident that the programme was
soundly conceived and that the guiding principles underlying it provide a workable basis for achieving results"

. De resultaten be-

stonden tot op dat moment uit 252 overeenkomsten met 45 regeringen,
waarbij 741 deskundigen ter beschikking waren gesteld en 551 fellow2)
ships waren verleend tot een gezamenlijke waarde van $ 6.149.000 .
Voor de directe toekomst waren besprekingen gaande over de uitzending van nog eens 674 deskundigen en de verlening van nog eens 590
fellowships. Hiermee zou in 1952 nog $ 5.980.000 gemoeid zijn en
in 1952 $ 4.829.000. De TAB sprak de verwachting uit dat het programma zou blijven groeien totdat de financiële middelen of de
deskundigen-reserve uitgeput raakten.
Wat de middelen betreft hadden 31 landen nu samen $ 11.396.328
gestort.Het was pas de helft van de toegezegde gelden. Twintig landen hadden nog helemaal niets van hun toezegging betaald. Nederland
had ƒ 500.000 gestort, 32,9% van zijn toezegging. Hiervan was
f 143.758 al uitgegeven en ƒ 233.500 toegewezen. Omdat de toegezegde
1.E/2054.
2.in de post uitzendingen werden niet de personen maar de 'gevallen'
geteld;de hier genoemde 741 missies -werden uitgevoerd door 449
personen,onder wie 38 Nederlanders.
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fondsen zo langzaam binnenkwamen, kon het EPTA niet anders doen
dan klein beginnen en de later te ontvangen bedragen in 1952 besteden. Het gaf de voorkeur aan een "pipe-line" boven een overbruggingscrediet van de UNO.
Als verweer tegen de kritiek van het TAC bracht de TAB naar voren, dat zij niet aan een dogmatische maar aan een pragmatische b e nadering de voorkeur gaf

. Het was volgens de TAB belangrijker om

niet al te lang te praten en zo snel mogelijk tot actie over te gaan.
De praktijk zou het beste leren, waar kleinere of grotere projecten
en waar meexr of minder planning noodzakelijk zouden zijn. De ervaring van het eerste jaar had bijvoorbeeld al geleerd, dat sonmige
ontwikkelingslanden hun eigen taak bij de voorbereiding, de uitvoering en de follow-up van projecten onderschatten.
Het jaarverslag van dè Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties over het jaar 1950-1951 bevatte een pleidooi voor dit stand2)
punt van de TAB

. De TAB had zelf geen uitvoerende verantwoordelijk-

heid, aldus de Secretaris-Generaal. Zij moest slechts zorgen dat
het werk van de deelnemende organisaties als een totaalprogramma in
elkaar paste. Succes of mislukking was niet van de TAB afhankelijk.
"The efforts of the requesting governments remain the most important
2)
element in the success of the programme"
Het Technical Assistance Committee, in augustus weer bijeen, bleek
nog niet helemaal overtuigd van de optimale werking van het hulpprogramma in het algemeen en van de Technical Assistance Board in het
bijzonder

. Een kleine werkgroep werd ingesteld om de mogelijke ver-

betering van de efficiency en de coördinatie eens te bestuderen. Verder raadde het TAC aan om deskundigen door langlopende contracten
aan de UNO te verbinden, zodat de TAB de beschikking zou krijgen over snel inzetbare ervaren mensen en de deskundigen zelf ook meer
zekerheid kregen.
De moeilijkheden met de bijdragen zouden volgens het TAC aanzienlijk verminderen, indien men voortaan zou willen afzien van toezeggingen in de vorm van goederen of diensten en althans een deel
van de beschikbaar gestelde gelden convertibel
1.vergelijk E/1742.
2.A/1844.
3.E/2102.

zou zijn. Voor
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1952 vroeg het TAC de contribuanten minstens evenveel te geven als
voor de eerste anderhalf jaar. De in de eerste periode gereserveer
de $ 3 miljoen moesten dan worden vastgehouden voor de voltooiing
van al begonnen projecten en voor de financiering van nieuwe pro
jecten, zolang de bijdragen voor de volgende periode nog niet wa
ren overgemaakt. Het TAC wilde dus een overbruggingskapitaal vor
men uit de eigen middelen van het EPTA.
De Economische en Sociale Raad nam het laatste voorstel vein het
TAC over en adviseerde in een resolutie de Algemene Vergadering om
een reserve van $ 3 miljoen te vormen . In dezelfde resolutie be
sloot de Raad om de verdeelsleutel van de EPTA-gelden te wijzigen.
De eerste $ 10 miljoen zou zoals vroeger geheel verdeeld worden
tussen de deelnemende organisaties, maar in tegenstelling tot de
oude regeling, waarbij ook van de volgende $ 10 miljoen 70% werd
verdeeld, zou voortaai alles wat boven de eerste $ 10 miljoen bin
nenkwam, naar het reservefonds onder beheer van de TAB gaan. De
Board zag door deze beslissing haar positie aanzienlijk versterkt.
Zij kreeg nu de middelen om een eigen beleid voor de planning en
de uitvoering van projecten te gaan voeren.
Tenslotte besloot de Raad gehoor te geven aan de verzoeken van
de Internationale Telecommunicatie Unie en de Wereld Meteorologische
Organisatie, die hadden gevraagd om als Gespecialiseerde Organisa
ties volledig in het EPTA te mogen meewerken.

In mei 1952 publiceerde de TAB een rapport van bijna 500 blad
zijden over het uitgebreide programma voor technische hulp geduren2)
de de eerste periode, van 1 juli 1950 tot 31 december 1951

. Hier

in kreeg de uitzending van deskundigen relatief veel aandacht, wat
wel overeenkwam met de realiteit van het hulpprogramma. Uit 61 lan
den waren 797 deskundigen naar 75 ontwikkelingslanden of -gebieden
gegaan

. Van de uitgezonden deskundigen was 27% uit de Verenigde

Staten afkomstig, 13% uit Engeland, 10% uit Frankrijk en 6% uit
Nederland. Rekent met het aantal uitgezonden deskundigen per 1 mill.Ecosoc resolutie 400 XIII "Expanded Programme of Technical As
sistance". 30 augustus 1951.In:E/2152.
2.E/2213.
З. ап wie 47 Nederlanders.
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joen inwoners van het land van herkomst, dan stond Nederland ver
vooraan met 4,7; daarna volgden Canada met 2,7, Engeland met 2,
Frankrijk met 1,7 en de USA met 1,5. De werving en selectie van
deze deskundigen, telkens de moeilijkste fase in een project,
heette in het rapport "the most important single factor in the
succesful development of EPTA". Het tekort aan deskundigen begon
zich volgens de TAB anderhalf jaar na het begin al te laten voe
len.
Een specialiteit van het deskundigenprogramma van het EPTA was
de samenstelling en uitzending van zogenaamde comprehensive
ning

missions.

plan

Ook het Koninkrijk der Nederlanden kreeg hiervan

zijn deel. Op 2Θ oktober 1951 kwam zo'n gemengde groep deskundigen
te Paramaribo aan.
845 Personen uit 46 landen hadden gedurende de eerste halfjaar
van het EPTA een fellowship ontvangen en waren daarmee naar 45 ver
schillende landen getrokken

.

De beurzen waren steeds verleend

in het kader van grotere ontwikkelingsplannen. Overigens was geble
ken dat veel ontwikkelingslanden in staat waren ook zelf deskundi
gen uit te zenden of fellowshiphouders te ontvangen, In plaats van
tot een zuivere geef-neem-relatie leidde het EPTA tot een gemeen
schappelijke inspanning van allen voor allen.
In totaal had het uitgebreide hulpprogramma tot eind 1951 $ 6,5
miljoen werkelijk uitgegeven en $ 6 miljoen voor besteding in 1952
gecontracteerd. Op 31 december 1951 hadden 21 landen hun toegezegde
bijdragen nog niet gestort. Hieronder waren de 10 Latijnsamerikaanse
2)
landen die juist zo dringend om UNO-hulp hadden gevraagd
De organisatie van het programma "must be conceived in terms
of decades rather than of years", meende de TAB. Het was onmoge
lijk gebleken de activiteiten per twaalf maanden te plannen. Daar
naast was er het probleem van de evenwichtige verdeling van de hulp
in geografisch opzicht, over de verschillende terreinen van hulp
en de verschillende soorten van hulpverlening. Verder moest worden
gecoördineerd per land, binnen elke Gespecialiseerde Organisatie
afzonderlijk en tussen de gezamenlijke organisaties.
l.van wie 46 studenten naar Nederland.
2.л/еаі en Palmer 1951.
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Dat de TAB haar talrijke taken niet op optimale wijze vervulde,
begon nu ook bij de leden van de Board door te dringen. De TAB er
kende in het hier besproken verslag, dat de procedures en de struc
tuur van de Board voor verbetering vatbaar waren. Het is niet dui
delijk, of de laatste opmerking als conclusie van 1950-51 geldt ,
dan wel een inzicht van mei 1952 ten tijde van de afsluiting van het
rapport weergeeft.

De andere technische hulp in 1951
Conform de wens van de Economische en Sociale Raad bracht de Se
cretaris-Generaal in 1951 tweemaal verslag uit over de hulpactivi
teiten van de Verenigde Naties die binnen de Technical Assistance
Administration werden verzorgd

. in januari rapporteerde hij over

de sociale adviesdiensten, het Regular Program en de internationale
ambtenarenopleiding. In juni voegde hij er het ШО-aandeel in het
EPTA aan toe. De praktijk had toen uitgewezen, dat deze hulp niet
van de andere te scheiden was, sinds vanuit alle drie de oudere
programma's een financiële brug was geslagen naar het EPTA.
Het valt niet te verwonderen, dat de aandacht in 1951 al voor
een belangrijk deel van de kleine programma's naar het grote verschoof. De gegevens over de oudere technische hulp worden schaarser
en het is ook moeilijk

de juiste cijfers te vinden omdat sommi-

ge rapporten elkaar overlappen. Eerst rapporteert de SecretarisGeneraal over de periode van 31 juli 1950 tot 9 januari 1951, vervolgens over de periode van 1 juli 1950 tot 31 mei 1951 en dan, in
1952, over de periode van 1 januari 1951 tot 31 maart 1952. In deze
verslagen komen bovendien veel opmerkingen voor die op het
werk in het algemeen betrekking hebben.

Ш-ТАА-

De Ш-ТАА verzorgde het

aandeel van de Ш О in het EPTA en was tegelijkertijd de uitvoerende
instantie van de andere UNO-hulp, zoals ook de Gespecialiseerde
Organisaties naast hun EPTA-activiteiten hun gewone hulpprogramma's
hadden.
De cijfers die de Secretaris-Generaal over 1950-1951 geeft voor de
uitzending van deskundigen, zijn niet gesplitst in cijfers voor 1950
1.E/1893, E/2001.
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en 1951 afzonderlijk, maar lopen volgens het üNO-jaar van 1 juli
tot 1 juli. De fellowships staan wel weer per kalenderjaar genoemd,
maar hier worden verschillende indelingen door elkaar, althans niet
konsekwent, gebruikt. In januari zijn voor het Regular Program van
1951

306 fellowships "aangevraagd" en 93 "goedgekeurd". Per 1 juli

zijn er 175 "aanbevolen" en zijn er nog geen "goedgekeurd".
Na afweging van gegevens uit verschillende bronnen lijken de
volgende resultaten van de oudere hulpprogramma's van de Verenigde
Naties in 1951 het meest waarschijnlijk.

%

De sociale adviesdiensten, "the earliest United Nations programme of direct assistance to governments", waren door de Algemene Vergadering op een nieuwe, ruimere basis geplaatst. Wel was het beheer
ervan ondergebracht in de UN-TAA, maar het was niet de bedoeling dat
het programma zijn eigen identiteit zou verliezen

. Ondanks het

feit, dat de sociale adviesdiensten in 1951 in veertien gevallen
gebruik maakten van de mogelijkheid om technische hulp ten laste
van het EPTA te brengen, daalde het aandeel van de ontwikkelingslanden in het fellowshipprogramma van deze diensten beneden het niveau van 1950 en zelfs beneden dat van 1949. 77 Personen uit 24 ontwikkelingslanden en 99 personen uit 17 rijkere landen kregen een
2)
fellowship

. Daar stond tegenover, dat de uitzending van deskun-

digen naar ontwikkelingslanden bleef toenemen en naar rijkere landen juist daalde tot een minimum. Er gingen in 1951

16 deskundigen

naar 11 ontwikkelinslanden en slechts één deskundige naar een Europees land. De daling in het fellowship-programma en toeneming in
het deskundigenprogramma vallen goed te verklaren. De rijkere landen beschikten al over deskundigen, die zich door middel van fellowships verder wilden bekwamen. De ontwikkelingslanden hadden allereerst behoefte aan deskundig advies om sociale ontwikkelingsprogramma's op te zetten: pas daarna konden zij kandidaten voordragen
yoor een studie of opleiding die in deze ontwikkelingsprogramma's
paste.
Op uitnodiging van de Nederlandse regering organiseerde de UNO
1.A/1844.
2.van wie 16 studenten naar Nederland; E/2141 geeft voor 1951
slechts 52 fellowships en 5 scholarships, maar de gegevens van
E/CN.5/266/Rev.1 lijken meer betrouwbaar.
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van 19 augustus tot 1 september 1951 te Woudschoten een Seminar
the

teaching

and supervision

of social

casework

on

. Andere studiecon-

ferenties onder auspiciën van de sociale adviesdiensten vonden in
1951 plaats in Simla (India) over youth Welfare,
(Frankrijk) over Training and function of French
workers
ders.

in Sèvres
polyvalent

en in Brussel (België) over Scientific treatment of

social
offen-

Zowel de geografische spreiding als de keuze van de onder-

werpen geeft aan, dat dit onderdeel net als het fellowshipprogramma
vooral een Westerse aangelegenheid was.
Onder het Regular Program werden in de periode van 1 juli 1950
tot 1 juli 1951

83 deskundigen naar 24 landen gezonden. Voor 64

van hen kwam de betaling uit eigen middelen van het programma, terwijl er 19 op rekening van het EPTA werden gebracht. Op 31 maart
1952 was hun aantal gestegen tot 165, maar het is niet duidelijk,
vanaf welk moment deze telling begint en wat erin is opgenomen. In
elk geval liggen de cijfers over 1951-1952 in dezelfde orde van
grootte als over 1950-1951.
Het jaar 1951 toonde volgens de Secretaris-Generaal een inte2)
ressante verschuiving bij het Regular Program . In de eerste tijd
waren vooral deskundigen gevraagd voor het opstellen van algemene
economische overzichten of ontwikkelingsplannen. Op de resultaten
hiervan voortbouwend vroeg men nu vooral om praktische hulp voor
bepaalde projecten. Er was een verschuiving waarneembaar van adviserende naar uitvoerende deskundigen. De behoefte aan goede voorbereiding deed zich bij deze tweede categorie meer voelen dan bij
hun voorgangers.
In het kalenderjaar 1951 ontvingen ongeveer 200 personen een
fellowship onder het Regular Program, deels uit fondsen van het
EPTA. Veel aandacht ging het Regular program besteden aan regionale samenwerking, meestal in overleg met de regionale commissies.
Het transport over water in Zuid-Oost-Azië, de luchtvaart in Midden-Amerika, de bevolkingsstatistieken en andere statistische specialiteiten (tweemaal), de landbouwplanning in Zuid-Amerika en in
l.de hier vertegenwoordigende landenwaren België,Denemarken,Engeland, Finland, Frankrijk, Italië,Nederland,Noorwegen, Oostenrijk,
Triest,West-Duitsland,Joegoslavië,Zweden en Zwitserland.
2.E/2209.
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het Midden-Oosten en een vergelijking van de fiscale politiek in
rijke en arme landen - zij maakten allemaal onderwerp uit van studies of conferenties in 1951.
Het programma voor de opleiding van overheidsambtenaren was pas
in de loop van 1950 goed op gang gekomen. Het bleek in een behoefte
van de ontwikkelingslanden te voorzien, hoewel het in beginsel niet
alleen voor deze groep bestemd was. Het opleidingscentrum in New
York werkte voornamelijk met cursussen en fellowships. Over de
uitzending van deskundigen in dit verband zijn bijna geen gegevens
beschikbaar

. Een kleine groep deskundigen vergaderde in juni en

september 1951 te New York en produceerde in januari 1952 het rap-

port Standards
reference

and techniques

to technical

of public

assistance

administration,

with
special
2)
for economic development
. In

samenwerking met het Regular Program werd in Geneve een Technical
assistance conference on comparative fiscal

administration

gehou-

den door vijf deskundigen uit ontwikkelingslanden en vijf uit rijkere landen. Van juli tot september 1951 organiseerde de UNO in El
Salvador een cursus in bestuurskunde voor belangstellenden uit Midden-Amerika. Voornamelijk om gegadigden in staat te stellen aan
deze studiebijeenkomsten deel te nemen, verleende het programma in
1951 een groot aantal fellowships en beurzen. Van de 61 beurzen werden er echter 34, dus meer dan de helft, op rekening van het EPTA
geboekt

De zesde Algemene Vergadering

Van 6 november 1951 tot 5 februari 1952 kwam de zesde Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties in Parijs bijeen. De Nederlandse
delegatie naar deze vergadering stond weer onder leiding van Minister
4)
Stikker . De beleidsambtenaar Patijn ging mee als afgevaardigde.
Het Tweede Kamer-lid G.Ruygers was een van de plaatsvervangend afgevaardigden en de directeur van de technische hulp J. Bannier was
1.E/2209 noemt 6 deskundigen,van wie één Nederlandse, over de periode van 1 januari 1951 tot 31 maart 1952.
2.publicatie no.1951.II.B.7.
З.уап wie 2 studenten naar Nederland.
4.zie zijn Verslag over de Zesde Algemene Vergadering van de Verenig
de Naties
(uitgave van het Ministerie van Buitenlandse Zaken no.29).

270
toegevoegd deskundige.
Het algemeen debat stond in het teken van de Koude Oorlog, maar
Minister Stikker vond het toch nuttig ook iets over ontwikkelings
hulp te zeggen. Het programma voor technische hulp van de Verenigde
Naties noemde hij een van de gelukkigste initiatieven van de laat
ste jaren, een experiment dat met kracht moest worden voortgezet.
De technische hulp was volgens Stikker de bescheiden aanloop tot een
veel meer omvattend programma van systematische ontwikkeling "dat
niet alleen manpower zal vragen, welke in vele gevallen thans reeds
aanwezig is, niet alleen deskundigen, waaraan op het ogenblik wordt
gewerkt en waarvan er dus binnen afzienbare tijd voldoende zullen
zijn, maar ook kapitaal, dat momenteel niet ter beschikking is" .
Ook volgens de ontwikkelingslanden was de hulpverlening het be
langrijkste resultaat dat de Ш О de laatste jaren had bereikt. Voor
al de Aziatische ontwikkelingslanden waren van mening, dat de hulp
moest worden verdubbeld en dat dit mogelijk was, indien de middelen
welke bij ontwapening zouden vrijkomen, voor dit doel werden gere
serveerd.
Hiermee zijn de debatten van de zesde Algemene Vergadering wel
getypeerd. Voor de technische hulp had men een waarderend woord,
maar de meeste aandacht ging al naar het volgende probleem, de ont
wikkelingsfinanciering.
In de Tweede Commissie bleek duidelijk, dat de spanningen in de
driehoek Oost-West-Zuid er het afgelopen jaar niet minder op gewor2)
den waxen . West stond tegenover Zuid, waar het de gevolgen van
de Korea-oorlog betrof. De rijke landen betoogden dat zij tenge
volge van de oorlogsinspanning niet tot verstrekkende financiële
hulpverlening in staat waren. De ontwikkelingslanden echter weigerden de lasten van de westelijke machtspolitiek te helpen dragen. De rijkere landen wilden de hulp, die zij dan toch nog bereid waren te geven, vooral richten naar de landen waar de grootste exploiteerbare natuurlijke hulpbronnen waren, dus de beste
grondstoffenleveranciers. Zij spraken in dit verband over het streven naar "een optimaal rendement voor de wereldeconomie als geheel".
1.Verslag...Zesde Algemene
2.A/2052.

Vergadering,bijlage

4,pag.197-208.
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De ontwikkelingslanden eisten daarentegen, dat de meest behoeftigen
het eerst geholpen zouden worden. Nederland voegde zich op dit punt
aan de kant van de ontwikkelingslanden.
Daarnaast leefde nog steeds de oude tegenstelling van Oost en
Zuid tegen West. De Westerse landen achtten de levensmiddelenproduktie van primair belang voor de ontwikkelingslanden, de Oosteuropese en veel ontwikkelingslanden stelden de industrialisatie bo
ven alles.
Over de technische hulp waren de ontwikkelingslanden van тедіпд,
dat zij dikwijls een te groot aandeel van de projectkosten zelf
moesten betalen en gaven de rijkere landen als hun opinie, dat de
arme landen soms projecten onder handen namen die boven hun krach
ten gingen. Beide groepen waren het er wel over eens, dat do Techni
cal Assistance Board met behulp van nieuwe richtlijnen een grotere
invloed moest gaan uitoefenen op de toewijzing van gelden en pro
jecten.
De Nederlandse woordvoerder Ruygers stelde in de Tweede Commis
sie, dat zijn land niet wilde dat de ontwikkelingshulp in een con
troversiële sfeer zou blijven steken

. Nederland wenste praktische

hulpverlening, vooral daar waar de behoefte het grootste was.
Ruygers merkte op, hoe de hulpverlening van de Verenigde Naties was
begonnen in een tijd van economische opbloei, maar nu verstoord
werd door de gevolgen van de Korea-oorlog, zoals inflatie en bewapeningskosten. Hij meende, dat collectieve hulpverlening en collectieve verdediging even belangrijk moesten zijn. Binnen de hulpverlening was de technische hulp weer van even groot belang als
de ontwikkelingsfinanciering. Namens de Nederlandse regering verzocht hij de Leden van de Verenigde Naties een vaste relatie te
leggen tussen de technisch en financiële hulp aan ontwikkelingslanden, omdat beide hulpsoorten ieder op zich nooit tot afdoende
resultaten zouden leiden. De projecten van technische hulp moesten
volgens Ruygers wegens het geldgebrek voorlopig worden beperkt tot
de voedselproduktie, de communicatie, het lager onderwijs, de bestrijding van endemische ziekten en het bestuursapparaat.
1.Verslag over de Zesde Algemene
260-265.

Vergadering,

bijlage 30 рад.
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Om zijn woorden het nodige gewicht te geven eindigde de Nederlandse
afgevaardigde zijn redevoering met de opmerking, dat Nederland bij
de uitzending van deskundigen door het EPTA de derde plaats innam.
De bespreking

van de technische hulp concentreerde zich ove-

rigens rond een Amerikaanse ontwerpresolutie over het Expanded Programme. Het Amerikaanse ontwerp stelde eerst

dat de ontwikkelings-

landen hun interne planning moesten verbeteren, prioriteiten vaststellen en de verleende hulp zo goed mogelijk benutten. De rijkere
landen zouden dan - maar dat kwam blijkbaar op de tweede plaats hun hulp soepeler en op beter gecoördineerde wijze beschikbaar stellen. Het ontwerp werd in de Algemene Vergadering aangenomen met 51
stemmen voor en 5 onthoudingen

. De resolutie gaf volledige goed-

keuring aan de voorstellen van de Economische en Sociale Raad over
de vorming van een reservefonds van $ 3 miljoen uit de overgebleven
gelden van de eerste periode. Voorts vroeg de Algemene Vergadering
alle Leden om voor 1952 minstens evenveel beschikbaar te stellen
2)
als voor de afgelopen anderhalf jaar
De Algemene Vergadering aanvaardde verder unaniem een resolutie
over de uitzending van groepen arbeiders en voormannen uit ontwikkelingslanden naar de rijkere landen om daar gedurende enige tijd
te werken en in de praktijk kennis op te doen

. Hoewel veel Leden

van mening waren, dat het hier om een nogal kostbare vorm van hulpverlening ging, stonden zij toch niet negatief tegenover zulke kadervorming beneden het hoogste niveau.
De oudere programma's voor technische hulp kregen samen een korte
4)
resolutie
. Met algemene stemmen besloot de Vergadering om de ambtenarenopleiding een permanent karakter te geven. Verder bepaalde
l.Alg.Verg.resolutie 519 A VI "Expanded programme of technical assistance for the economic development of underdeveloped countries*
annex"Financial arrangements". 12 januari 1952.1η: A/2119.
2.zie ook Alg.Verg.resolutie 571 В VI "United Nations : financial re
port and accounts for the financial year ended 31 December 1950,
and report of the Board of Auditors". 7 december 1951. In:A/2119.
Nederland stemde tegen.
3.Alg.Verg.resolutie 519 Й VI "Expanded programme of technical as
sistance for the economic development of underdeveloped countries".
12 januari 1952.1η: A/2119.
4.Alg.Verg.resolutie 518 VI "Technical assistance activities under
General Assembly resolutions 200 III, 246 III and 418 V".
12 januari 1952. In: A/2119
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de resolutie, dat zowel voor dit programma als voor het Regular
Programme en de sociale adviesdiensten in 1952 eenzelfde bedrag
beschikbaar zou zijn als in 1951 en dat de kas van het EPTA zou
openstaan, indien de eigen middelen van deze drie programma's
tekort zouden schieten.

Het Expanded Programme in 1952

Eind januari en begin februari 1952 kwamen in Parijs de vertegenwoordigers van de nationale bureau's voor ontwikkelingshulp, die
in verschillende Europese landen waren ingesteld, samen

. Zij wis-

selden ervaringen uit en bespraken, hoe aan de zijde van de hulpverlenende landen de coördinatie zowel op binnenlands als op internationaal niveau kon worden verbeterd. Zij richtten zich hierbij
vooral op een snellere uitzending van deskundigen.
In aansluiting op deze vergadering kwam op 6 en 7 februari, eveneens in Parijs, de tweede Technische Hulp-Conferentie bijeen om
te vernemen welke bijdragen de verschillende regeringen beschikbaar
wilden stellen voor 1952. Uiteindelijk deden 64 regeringen toezeg2)
gingen tot een totaalbedrag van $ 18.962.499 . Het was weliswaar
niet gelijk aan het bedrag voor de eerste anderhalf jaar
($ 20.035.578) zoals de Algemene Vergadering had gevraagd, maar
toch een aardige vooruitgang, vergeleken met wat na aftrek van de
speciale reserve de vorige maal op jaarbasis ter beschikking had gestaan ( $ 11,5 miljoen). Nederland hield zich wel aan de aanbevelingen en gaf voor 1952 weer ƒ 1.520.000.
De verhoging van de bijdragen maakte het reservefonds, dat als
overbrugging was bedoeld, bepaald niet overbodig. De toegezegde gelden werden namelijk ook in 1952 niet al te vlot gestort. Op 30 juni
1952 was van de eerste EPTA-periode nog altijd $ 636.913 niet overgemaakt en was van de tweede periode pas $ 7.913.500 binnen. Een
jaar later, op 30 juni 1953, stond van de eerste en tweede periode
samen nog steeds een bedrag van $ 1.647.884 open
1.E/2209 prijst deze nationale organisaties*
2.deze cijfers volgens A/2141;A statistical
summary 1963 geeft als
bedragen voor 1950-51 en voor 1952 resp.$ 20.035.578 en
$ 18.797.232;A/2404 noemt voor 1952 $ 18.795.355.
3.A/2141,A/2404.
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Omdat de zesde Algemene Vergadering pas in februari was geëindigd, werd in 1952 slechts één, maar dan wel een lange, bijeenkomst
van de Economische en Sociale Raad belegd, van 20 mei tot 1 augustus· De meeste aandacht ging hier naar de financiering van de economische ontwikkeling, maar ook op het gebied van de technische
hulp waren er enkele rapporten welke niet over het hoofd gezien konden worden

. Een verslag van de Secretaris-Generaal bevatte gege-

vens over de verschillende programma's voor technische hulp in de
periode van 1 januari 1951 tot 31 maart 1952, een rapport van het
Technical Assistance Committee ging vooral over de organisatorische
aspecten van de technische hulp en een ander rappoet van het TAC behandelde in het bijzonder de financiering van het ΕΡΓΑ.
In augustus 1951 had het TAC een werkgroep gevormd om de verbe
tering van de coördinatie en de administratie van het EPTA te bestuderen. De werkgroep legde haar conclusies neer in een ontwerpamendering op paragraaf 3 van Ecosoc-resolutie 222 A IX, die nog
2)
altijd de hoofdlijnen van het EPTA bevatte
dit

ontwerp eens.

. Het TAC was het met

Met het oog op de ontwikkelingen die het EPTA

sinds 1949 had doorgemaakt, waren veranderingen in het beheer van
het programma noodzakelijk. Met name deed zich de behoefte voelen
aan een krachtiger centrale leiding. Daarom vroeg het TAC aan de
Economische en Sociale Raad om de benoeming van een full-time
voorzitter voor de Technical Assistance Board. De nieuwe functionaris moest over ruime bevoegdheden beschikken en bij de besluitvorming binnen de TAB praktisch het vetorecht hebben. Hij moest
zorgen voor de coördinatie tussen activiteiten van het uitgebreide
hulpprogramma en andere bilaterale en multilaterale programma's.
Hij zou overeenkomsten voor technische hulp mogen tekenen en resident representatives benoemen.
De Economische en Sociale Raad reageerde positief op de aanbeveling van het TAC, maar kreeg niet de kans om met een afgerond besluit te komen. Nog voor het einde van de bespreking over deze zaak
kondigde de Secretaris-Generaal aan, dat hij, in overleg met de hoofden van de in het EPTA deelnemende Gespecialiseerde Organisaties,
1.E/2209,E/2238,E/2304.
2.E/2238 annex II.
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David Owen had benoemd tot Uitvoerend Voorzitter van de Technical
Assistance Board. Owen was tot op dat moment als Assistent-Secretaris-Generaal met de afdeling Economische Zaken belast. Het werk van
de TAB kende hij van nabij, omdat hij hierin de Secretaris-Generaal
vaak als voorzitter had vervangen. Owen leek de juiste man voor
deze functie.
De Leden van de Raad waren zo enthousiast over de benoeming,
dat zij de Secretaris-Generaal vergaven dat hij hun het gras voor
de voeten had weggemaaid. De door het TAC voorgestelde amendering
van de EPTA-regels namen zij daarna vrijwel ongewijzigd over

. In

augustus 1952 aanvaardde Owen zijn nieuwe functie.
Hierboven is al het vierde rapport van de TAB ter sprake gekomen, een tweedelig boekwerk met een volledig overzicht over het
werk van het EPTA in de periode van 1 juli 1950 tot 31 december 1951.
Het Technical Assistance Committee vond hierin een goed aanknopingspunt om verschillende aspecten van het hulpprogramma nog eens te
bespreken. De conclusies van deze gedachtenwisseling, in mei 1952,
2)
waren niet allemaal nieuw
. De voorstellen om minder bekende maar
sneller beschikbare deskundigen voor uitzending in aanmerking te laten komen en om experts door langlopende contracten aan de hulpverlenende organisaties te verbinden, komen ons bekend voor

. Het TAC

ontwierp een soort wisselsysteem om de niet-convertibele

financiële

bijdragen toch zo goed mogelijk te benutten. De ontvangers van de
hulp werd nog eens gewezen op hun verplichting tot "a substantial
4)
contribution...in local currency or in kind"
Al het geld van de eerste en tweede periode van het EPTA was
medio 1952 aan bepaalde projecten toegewezen. Voor de derde periode,
1953, achtte het TAC een bedrag van minstens $ 25 miljoen noodzakelijk

. Het moest verdeeld worden volgens alweer een nieuwe verdeel-

sleutel, die een verdere versterking van de positie van de TAB zou
1.Ecosoc resolutie 433 В XIV "Expanded programme of technical as
sistance". 22 juli 1952.1η: Ε/2332.
2.Ε/2304.
3.zie bijv.Ε/2102.
4.E/2304 annex II.
5.De in het EPTA deelnemende organisaties komen desondanks in novem
ber 1952 met plannen tot een gezamenlijke waarde van $ 43 miljoen;
een vorm van majoreren ?
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betekenen. Van alle bedragen voor 1953 kon volgens het TAC 50%,tot
een maximum van $ 10 miljoen, automatisch worden verdeeld over de
deelnemende organisaties en de rest onder het beheer van de Board
blijven. De Economische en Sociale Raad nam deze voorstellen inzake
de financiële regelingen ongewijzigd over en vroeg de Algemene Vergadering de nieuwe verdeelsleutel goed te keuren. De wanbetalers
werd verzocht zo spoedig mogelijk hun toezeggingen na te komen.

Stappen wij nu af van de organisatorische aspecten om de activiteiten van het Expanded Programme te bekijken, dan is het eerste
wat opvalt de groei van het programma in 1952. Tijdens de eerste
periode was er voldoende geld, onder andere omdat betrekkelijk weinig goede projectaanvragen werden ingediend. In 1952 was het omgekeerde het geval. Aan het einde van de tweede EPTA-periode moesten
bij gebrek aan financiële middelen talrijke hulpaanvragen blijven
liggen. In cijfers samengevat bood het EPTA in 1952 het volgende resultaat, met tussen haakjes de cijfers over de periode 1950-51. Onder het EPTA kregen 97 (71) landen en gebieden hulp van 1626 (765)
deskundigen uit 64 (61) landen of in de vorm van 2127 (845) fellowships voor studie in 76 (45) landen
De toeneming van het aantal betrokken landen was onder andere
een gevolg van de deelname van meer ontwikkelingslanden, niet alleen aan de hulpontvangende maar ook aan de hulpgevende zijde. Men
begon te ontdekken, dat kennis soms gemakkelijker over te dragen
is, wanneer de afstand in cultuur of levenswijze wat minder groot
is. Zo leverde India in 1952

84 deskundigen, Egypte 26, Brazilië

20 en zelfs het kleine Ecuador 10 deskundigen. Chili bood gastvrijheid en een of andere vorm van scholing of opleiding aan 36 fellowshiphouders, Thailand aan 23, Libanon aan 22 en India aan 91. In
totaal waren er twintig ontwikkelingslanden die deskundigen uitzon2)

den en veertien ontwikkelingslanden die bursalen ontvingen

Veel van de activiteiten werden voor rekening van het EPTA uitgevoerd door de Gespecialiseerde Organisaties. De Verenigde Naties
zelf zorgden via hun Ш - Т А А voor de uitzending van 343 EPTA-deskun1.cijfers volgens E/2414.
2.A/2404, E/2414.
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digen en de toewijzing van 624 ΕΡΓΑ-fellowships
dween de prestatie

. Daarnaast ver

van de drie oudere hulpprogramma's, die m

1952 samen 108 deskundigen uitzonden en 411 fellowships toekenden,
2)

echter bepaald niet in de schaduw

De andere technische hulp in 1952

Na m

zijn rapporten over de technische hulp enkele malen nogal

willekeurige tijdsgrenzen te hebben gehanteerd, kwam de SecretarisGeneraal in april 1953 met een afgerond overzicht over het hele
3)
jaar 1952 . Hij gaf daarin een feitelijk verslag van de sociale
adviesdiensten, het Regular Program

en het programma voor ambte-

narenopleiding.
In het kader van de sociale adviesdiensten werden in 1952 71
4)
deskundigen uitgezonden en 244 fellowships verleend
. Begin 1952
presenteerde de Secretaris-Generaal een evaluatierapport over de
eerste jaren van de sociale adviesdiensten. Omdat hij zelf vooi een
deel van het programma verantwoordelijk was geweest, had hij een
aantal onafhankelijke deskundigen bij de

beoordeling betrokken.

Het resultaat vormde de eerste evaluatie van een onderdeel van het
hulpverleningsprogramma van de Verenigde Naties. Evaluation of the
Programme

of

Advisory

Social

Welfare

Services

1947-1951

bevat een

beknopt overzicht van de vijfjarige geschiedenis van het programma
en uitvoerige

gegevens over de verschillende takken van activiteit.

De samenstellers van het rapport schreven dat "the programme was
especially developed in response to the immediate needs of govern
ments" - een opmerking die we ook in de rapporten van het uitgebrei
de programma voor technische hulp herhaaldelijk lezen. De sociale
adviesdiensten waren echter al een ontwikkelingsfase verder dan het
EPTA, zoals blijkt uit de aantekening, dat "nevertheless,

it was

possible progressively to implement the programme in a more systel.van wie 23 Nederlandse deskundigen en 25 studenten naar Nederland.
2.van deze 411 fellows gingen er 306 op rekening van het EPTA
(A/2430) .
3.E/2414.
4.van wie 2 Nederlandse deskundigen,20 studenten naar Nederland en
3 beurzen aan Nederlanders voor studie m de Verenigde Staten.
5.E/CN.5/266/Rev.1.
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matic way". Er haperde nog wel het een en ander aan die systematiek,
want tussen fellowships en deskundigenhulp was ondanks nadrukkelijke richtlijnen vrijwel geen integratie tot stand gekomen. Ook op nationaal niveau moest de planning beter worden. In regionaal verband
hadden de sociale adviesdiensten een stap in de richting van coördinatie gedaan met de benoeming van drie "regionale welzijns-adviseurs" in Europa, Midden-Amerika en het Verre Oosten.
Steeds duidelijker was de behoefte gebleken aan een programma
van studie en onderzoek ter ondersteuning van het operationele werk.
Het was moeilijk geweest hierbij een duidelijke grens te trekken,
maar de Secretaris-Generaal meende, terugziende op vijf jaren, dat
toch een stengere selectie van studie- en onderzoekprojecten nodig
was.
Wat de resultaten van de sociale adviesdiensten betreft, sociale veranderingen vonden niet zo snel plaats, dat na vijf jaren al
definitieve conclusies te trekken waren. Een voorlopige beoordeling
kon niet in alle opzichten positief zijn, hoewel de resultaten in
verhouding tot de bescheiden omvang van het programma aanzienlijk
waren. Een belangrijke verdienste lag buiten het programma zelf:
"The programme of Advisory Social Welfare Services, when it

was

initiated in 1947, constituted in more than one sense a pioneering
programme. Not only did it inaugurate succesfully a new United
Nations programme for direct assistance to governments through the
techniques of experts, fellowships and seminars, but at the same
time it introduced operational procedures
for

all

the programnes

of technical

which

assistance

set
which

the

pattern

followed

la-

ter" . Het is om deze reden dat hier over het eerste evaluatierapport van een hulpactiviteit van de Verenigde Naties is uitgeweid.
De Sociale Commissie adviseerde in mei 1952 om het rapport
over de sociale adviesdiensten te publiceren, teneinde meer bekendheid te geven aan deze vorm van internationale hulpverlening

. Ook

de Economische en Sociale Raad toonde zich gelukkig met het rapport
en verzocht de Secretaris-Generaal om soortgelijke evaluaties perio2)
diek te herhalen . Noch de Sociale Commissie noch de Raad verbonden
1.E/2247.
2.ECOSOC resolutie 434 D XIV "Advisory Social Welfare Services". 25
juli 1952. In: E/2332.
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aan de evaluatie veel conclusies voor hun beleid.
Het Regular Program

nam in 1952 de uitzending van 35 deskundi-

gen voor zijn rekening en verstrekte 116 fellowships

. Voor het o-

verige valt er met betrekking tot dit deel van de ontwiVkelingshulp
weinig te melden. Het Regular Program

was in omvang ver voorbijge-

streefd door de meeste andere programma's van hulpverlening.
Opvallend was de groei die het internationale centrum voor ambte2)
narenopleiding in 1952 doormaakte . De nieuwe afdeling hiervoor in
de UN-TAA werkte nauw samen met de regionale commissies. Zo vond in
april 1952 in Rio de Janeiro de opening plaats van een regionale
ambtenarenopleiding, die door de Braziliaanse regering in samenwerking me.t de Verenigde Naties was opgezet. In 1952 ook begon men met
de voorbereiding van het Public

Administration

Institute

voor Turkije

en het Midden-Oosten, dat in maart 1953 te Ankara zijn poorten opende. De twee voorbeelden illustreren een accentverschuiving. Had men
oorspronkelijk één internationaal opleidingscentrum in New York op
het oog, geleidelijk kreeg de opleiding op regionale schaal de overhand. In de loop van 1952 werden in het kader van het ambtenarenprogramma 118 fellowships en scholarships verleend; 92 hiervan kwamen voor rekening van het EPTA, slechts 26 werden uit de eigen middelen van het programma gefinancierd.

De zevende Algemene Vergadering

Slechts de eerste negen maanden na het uitbreken van de vijandelijkheden in Korea hadden de grondstoffen ongekend hoge prijzen opgebracht. Daarna was het snel minder geworden. De goede tijd van de
Korea-boom was voor de ontwikkelingslanden voorbij, toen eind 1952
de Algemene Vergadering der Verenigde Naties in zevende zitting bijeenkwam.
In de politieke sfeer betekende de Korea-oorlog voor de Verenigde Naties onder meer de ontslagaanbieding van Secretaris-Generaal
Trygve Lie (10 november 1952) en de benoeming van Dag Hammarskjöld
tot zijn opvolger (10 april 1953). In de tussenliggende tijd trad
l.van wie één Nederlandse deskundige en 7 studenten naar Nederland.
2.E/2209,A/2404,E/2415.
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in de Verenigde Staten Eisenhower op als opvolger van Truman (20
januari 1953) en stierf in Rusland Stalin (5 april 1953). Nederland installeerde op 2 september 1952 een nieuwe groep bewindslieden, waarbij de figuur van een Minister Zonder Portefeuille voor
de internationale organisaties nieuw was. De Ministers Beyen en
Luns deelden de buitenlandse zaken zo, dat Luns aan het hoofd
stond van de Nederlandse delegatie naar de zevende Algemene Vergadering

. Deze kwam van 14 oktober tot 22 december voor het eerst

in de pas gereedgekomen definitieve behuizing van de Verenigde Naties bijeen. Voor de Tweede Commissie waren aan de Nederlandse delegatie het Tweede Kamerlid G.Ruygers en H.Jonker van de permanente
Nederlandse vertegenwoordiging in New York toegevoegd, respectievelijk als plaatsvervangend vertegenwoordiger en als deskundige.
In het algemeen debat sprak Minister Luns over de wenselijkheid
van constructieve samenwerking. Hij steunde het voorstel met betrekking tot een Special
ment

United

Nations

Fund for

Economie

Develop-

(SUNFED), waar Nederland zich een jaar eerder nog tegen had

verzet. De economische moeilijkheden en met name de defensielasten,
die het Westen droeg, lieten evenwel volgens hem geen uitbreiding
van de financiële hulpverlening toe. Daarom bleef internationale
2)
toenadering een eerste vereiste
De spanningen van het politieke wereldtoneel bleven niet tot
de plenaire zittingen van de Algemene Vergadering beperkt. Ook in
de Tweede Commissie slaagden de afgevaardigden er niet in voldoende
afstand te nemen van de politieke kwesties. De kloof tussen rijke
en arme landen, die blijkens het Preliminary
social

situation

report

on the

world

was toegenomen, werd ook hier geaccentueerd.

Ruygers wees namens Nederland op de onderlinge samenhang tussen diverse economische problemen. Hij vroeg de Economische en Sociale Raad om een aantal grondstoffenovereenkomsten tot stand te
brengen omdat tijdens de Korea-crisis de grondstoffenprijzen omhoog geschoten waren. Voor de agrarische hervormingen kon hij spe1.zie zijn Verslag over net eerste
gedeelte
van de Zevende
Algemene
Vergadering
van de Verenigde
Naties
(uitgave van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken no. 32).
2.zie noot l;bijlage 4 pag. 152-158.
3.E/CN.5/267/Rev.l.
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ciale Nederlandse deskundigheid in tropische landbouw aanbieden
Ruygers benadrukte herhaaldelijk, dat men niet moest proberen om een Westers economisch en politiek systeem als het enig
juiste aan de ontwikkelingslanden op te dringen. De problemen moesten worden opgelost op een wijze die aan het geholpen land was aangepast. Met deze relativering bezorgde hij Nederland een plaats tussen de scherp opgestelde groepen in.
De Tweede Commissie en de Algemene Vergadering deden weinig concrete uitspraken op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. De
technische hulp kreeg bovendien veel minder aandacht dan de ontwikkelingsfinanciering. In een ontwerp-resolutie drongen acht rijke en
arme landen samen aan op een verhoging van de EPTA-begroting tot
$ 25 miljoen voor 1953 en vroegen zij de wanbetalers zo spoedig mo2)
gelijk hun al toegezegde bijdragen te storten . Een amendement van
Ecuador om voor het uitgebreide hulpprogramma meteen al vast een
streefgetal van $ 40 miljoen voor 1954 vast te stellen, werd afgewezen omdat toezeggingen op zo lange termijn onmogelijk leken. Toch
vroeg de resolutie de Economische en Sociale Raad te bezien, of het
programma niet voor meer dan voor één jaar vooruit kon worden begroot. In deze vorm werd de resolutie aanvaard

Tijdens de derde Technische Hulp-Conferentie in februari 1953
4)
deden 67 landen toezeggingen tot een totaalbedrag van $ 21.313.413
Het was een kleine vooruitgang ten opzichte van 1952, maar haalde
het toch niet bij de door de Algemene Vergadering aanbevolen
$ 25 miljoen. De groei van het Expanded Programme en van de andere
programma's voor technische hulp toonde in 1953 dan ook niet zo'η
sterke stijging als in het voorgaande jaar. Er werden door de Vere
nigde Naties 494 deskundigen uitgezonden, waarvan 389 in EPTA-verband, en 873 fellowships verleend
1.Verslag...Zevende
Algemene
Vergadering,bij lage 26,pag.214-218.
2.de landen waren Brazilië,Canada,Engeland,Egypte,de Filippijnen,
Pakistan en de Verenigde Staten.
З.АІд.Verg.resolutie 621 VII "Expanded programme of technical as
sistance for the economic development of underdeveloped countries"
annex"Financial arrangements".21 december 1952.In:A/2361.
4.volgens А/2404;Л statistical summary 1963 noemt $ 22.320.725.
5.E/2575;onder hen 31 Nederlandse deskundigen en 44 studenten naar
Nederland.
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Ti3dens

de

vergadering van de Economische en Sociale Raad in de

zomer van 1953 gebeurde het meest onverwachte dat het EPTA kon overkomen. De Russische afgevaardigde zegde toe, dat zijn land voortaan
met personele en financiële middelen in het werk van de EPTA zou
bijdragen. De andere Oosteuropese landen volgden spoedig op deze weg.
De groei van het programma maakte een reorganisatie van het
EPTA noodzakelijk. In de loop van 1954 kwam een speciale werkgroep
tot de conclusie, dat voor de continuïteit een reservefonds en werkkapitaal van $ 12 miljoen nodig waren en dat het TAC ruimer bevoegdheden over de verdeling van de gelden moest krijgen. Deze voorstellen lokten in de negende Algemene Vergadering veel strijd uit, onder andere omdat Rusland, Engeland en Amerika een steeds sterkere
voorkeur voor bilaterale hulpprogramma's begonnen te tonen. Desondanks noemde deze zelfde Algemene Vergadering het EPTA "one of the
most fruitful achievements of the United Nations"

De regionale commissies, 1949-1952

De regionale commissies, door de Economische en Sociale Raad ingesteld om in de verschillende delen van de wereld zijn taken uit
te voeren, namen een actief aandeel in de uitwerking van de verschillende vormen van hulpverlening. Het nut van de commissies vond
algemeen erkenning, al was het niet met concrete cijfers aan te tonen. Toen de samenstellers van het rapport Measures
mic development

of

underdeveloped

countries

for

the

econo-

vroegen om een regionale

commissie voor Afrika, wilden enkele leden van de Commissie voor
Economie, Werkgelegenheid en Ontwikkeling hieraan geen gevolg geven,
omdat zij meenden, dat onvoldoende bewijzen voor het nut van zo'η
commissie waren aangevoerd
Voor de Economische Commissie voor Europa hadden de relaties
met de andere regionale commissies vooral informatieve waarde. Men
kan de resultaten hiervan vinden in rapporten als de Study of
between

Latin

America

and Europe

en de Study

and Europe
l.Röling
1955 en Banning 1955.
2.E/1986,E/2006; daartegenover stond E/1684.
3.publicatie no. 1952.II.G.2, 1953.II.F.3.

of

trade

between

trade
Asia
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De Economische Commissie voor Azië en het Verre Oosten

(ECAFE)

Na de meningsverschillen over de vertegenwoordiging van Indonesië nam Nederland eind 1949 toch weer deel aan de vijfde vergadering
van de Economische Commissie voor Azië en het Verre Oosten. Het EPTA
was er een van de belangrijkste onderwerpen van beraad

. Het was

voor de ECAFE niet wezenlijk nieuw, maar eerder een van de vele
vormen van technische bijstand. Uit het .Report of

Secretary
for

on the United Nations
2)

economic

development

the

Executive

programs of technical

blijkt, dat de

assistance

ECAFE-landen in 1949

niet ten volle gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheden om hulp
te krijgen en dat zij moesten worden aangespoord om in 1950 toch
vooral de aangeboden hulp meer te benutten. Om een uitgebreid hulpprogramma zat men in Azië blijkbaar niet verlegen.
Medio 1950 bracht de

ECAFE als eerste internationale instantie

een volledig overzicht van alles wat er in het gebied nog gedaan
moest worden voor de economische ontwikkeling. Het degetailleerde

Work programme

and priorities

bevatte plannen voor waterbeheersing,

economische studies, industriële ontwikkeling, research en statistiek, technische hulp, handelsbevordering en transport

. Onder

"industriële ontwikkeling" vinden wij bijvoorbeeld paragrafen over
textiel, dorpsindustrieën, gereedschapsgebruik en -behoefte, kunstmeststoffen, energiebronnen, minerale bronnen en grondstoffen. Bij
ieder onderdeel werden enkele punten van actie aangegeven voor
1950, voor 1951 en voor later. Samen met het in 1949 voor het eerst

verschenen Economie

Survey

of Asia and the Far East

bood het een

algemene inventarisatie van de Aziatische ontwikkelingsproblemen

4)

Begin 1951 constateerde de ECAFE dat de behoefte aan technische
hulp in Azië snel begon toe te nemen

. Er was voldoende feitenma-

teriaal verzameld en bestudeerd om tot actie te kunnen overgaan.
Eenstemmig verzocht de Commissie de Economische en Sociale Raad om
de taakomschrijving van de Commissie zodanig uit te breiden, dat
1.E/1710.
2.E/CN.11/200, in E/1710.
З.іп E/1710.
4.publicatie no.1949.II.F.1.
5.E/1981.
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zij meer aandacht kon besteden aan hulpverlening voor de economische ontwikkeling van de regio.Dit werd toegestaan en met de snel
groeiende EPTA-hulp beleefden de ECAFE-gebieden een opleving van de
internationale samenwerking. De activiteit van de ECAFE was niet onbegrijpelijk. De Korea-oorlog was op 25 juni 1950 begonnen. Naarmate
de Noordkoreaanse troepen zich verder ten zuiden van de 38ste breedtegraad nestelden, werden de EPTA-gelden, feitelijk vooral Westerse
bijdragen, ineens veel sterker in oostelijke richting besteed. Rusland onthield zich van de stemming toen Azië om nog meer EPTA-hulp
1)
vroeg
In de loop van 1952 vond de samenwerking tussen de regionale
commissie en het centrale hulpprogramma van de Verenigde Naties
haar eigen vorm. ECAFE en de Ш - Т А А vroegen en gaven elkaar weder
kerig adviezen. Samen namen zij projecten ter hand, zoals bijvoor
beeld een studiereis naar Europa door een groep binnenvaart-deskun
digen, de opzet van een regionaal centrum voor spoorwegdeskundigen
en een statistische conferentie. Door de UN-TAA uitgezonden deskun
digen bezetten posten in het ECAFE-apparaat en doceerden in het ka
der van ECAFE-cursussen. Begin 1953 constateerde de Commissie met
vreugde, dat de technische hulp in de regio geweldig was toegenomen
dankzij het EPTA. De vraag van de Leden om hulp was kennelijk ook
gegroeid, want in een resolutie verzocht de ECAFE om nog meer bij,2)
stand

Naast de van de wereldorganisatie afgeleide vorm van regionale
samenwerking op economisch gebied, ontstond in de jaren 1950-51 nog
een andere organisatie voor de vooruitgang van Zuid-Oost-Azië, het
zogenaamde Colombo-plan. Australië vreesde, dat een communistische
verovering van het eilandengebied tussen het vasteland van Azië
en Australië wel eens even snel zou kunnen gaan als de Japanse van
tien jaar eerder

. In de internationale hulpverlening zag het een

mogelijkheid om aan het snel opdringend communisme de voet dwars te
zetten. Tijdens een bijeenkomst van premiers van Gemenebest-landen
in Colombo (Ceylon) in januari 1950 lanceerde het daarom een plan
1.E/2374.
2.E/2171 en E/2374.

3.Harper

en Sissons

1959,рад.137.
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voor zo'n hulpverlening. Gezamenlijke actie van het Gemenebest,
Zuid-Oost-Azië en de Verenigde Staten zou de volksmassa's moeten
verheffen tot het niveau waar het communisme geen vat op hen had.
Het voorstel van Australië werd kritisch ontvangen. De Aziatische landen stelden de economische samenwerking centraal, terwijl
Australië de politieke doeleinden van de samenwerking accentueerde.
De twee benaderingswijzen lagen dus nogal uiteen. Australië wilde
het communisme tegenhouden en daarom helpen; de Aziaten wilden hulp
en ze zouden dan misschien ook wel tegen het communisme meestrijden.
De Gemenebest-ministers stelden een adviescommissie in om de
voorstellen nader te bekijken. Deze adviseerde haar opdrachtgevers
om voor drie jaar E θ miljoen ter beschikking te stellen. Toen en
kele weken later de Korea-oorlog uitbrak, zag het er evenwel naar
uit dat incidentele hulp van zo geringe omvang juist tot het tegen
overgestelde van het gewenste doel zou leiden. De adviescommissie
kwam opnieuw bijeen. Het nieuwe voorstel, op 28 november 1950 vrij
gegeven, was van een andere orde van grootte

. Het bovatte het

advies om in een periode van zes jaren voor £ 1868 miljoen aan

hulp

te geven aan de landen van Zuid-Oost-Azie. Ook landen die niet tot
het Gemenebest behoorden, konden volgens het nieuwe voorstel meedoen.
Het rapport bevatte geen geïntegreerd ontwikkelingsplan voor de hele
regio, maar de som van de ontwikkelingsplannen van de deelnemende
landen. De adviescommissie was al blij wanneer een verder afglijden
naar economische desintegratie kon worden afgeremd door coördinatie
van alle bilaterale hulp. Het plan voorzag in een algemene Raad
en een uitvoerend Bureau. Het Bureau moest de hulp van het Colomboplan afstemmen op de technische en financiële bijstand, die de Verenigde Naties en de Verenigde Staten aan Azië verschaften.
Het duurde even, voordat de Verenigde Staten hun aarzeling overwonnen hadden

en de financiële medewerking gaven die voor de uit-

voering van het plan onmisbaar was. Voor de Amerikanen betekende het
een nieuwe aanpak, want "economic development was in no sense concei2)
ved as a goal for any of the early Asian programs" . Op 1 juli 1951
kon het Bureau aan het werk. Het Colombo-plan werd geen concurrent
l.The Colombo-plan for Co-operative Economic Development in South
and South East Asia. Londen, 1950
2.Wolf 1960,pag.
27.

286
van de ECAFE en onderhield ook met het EPTA prettige contacten.
Het was een voorbeeld van bilateraal-regionale politieke hulpverlening als aanvulling op multilateraal-regionale hulpverlening op
niet-politieke basis, zoals de UNO deze altijd had gewenst

.

De Economische Commissie voor Latijns Amerika ( ECLA)

De Economische Commissie voor Latijns Amerika doorliep ongeveer
dezelfde stadia als de ECAFE, namelijk eerst een groot aantal studies , dan prioriteitenbepaling en uitvoering van het ontwikkelingswerk, en intussen het samenspel met een meer politiek gefundeerde
regionale organisatie.
Een studie waarin precies beschreven werd aan welke programma's en technici in de regio behoefte bestond, was het Work

Program-

me and priorities,

dat de ECLA in 1950 hielp om richtlijnen voor toe2)
komstige acties uit te zetten . De ECLA had bovendien de beschikking
over een groot aantal algemene en specifieke studies, zoals het Survey of Latin
Survey
tural
for

America

of Latin
requisites

technical

1948 en de aangepaste uitgave daarvan

America
in Latin
assistance

Prospects for expansion
cies

of Latin

fluctuations

1949;

American

America,
in Latin
of

trade,

Countries

een Preliminary study
America,

Economie
Agricul-

verder een overzicht van de
of

needs

een rapport over de

een over Trade

trends

en tenslotte een Study

and
on

policyclical

'.Door de opkomst van het EPTA was het voor de ECLA

niet moeilijk om de stap van studie naar actie te zetten.
Meer dan de ECAFE toonde de ECLA aandacht voor de financiering
van de economische ontwikkeling. Een groot aantal resoluties behandelde

de hiervoor noodzakelijke voorwaarden op commercieel, fis-

caal en ander gebied. Zo aanvaardde de ECLA in juni 1950 een resolutie van maar liefst tien hoofdstukken, waarin werd beschreven,
hoe Latijns Amerika door zijn eenzijdige export gevoelig

was voor

de economische wereldfluctuaties en hoe onverstandige fiscale regels
1.Simons Cohen 1954 geeft een opsomming van de projecten die het Colombo-plan in de eerste jaren realiseerde.
2.E/1717.
3.pubi.1949.II.G.l, 1951.II.G.1, 1950.II.G.1 ; voorde andere zie
E/1717.
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deze gevoeligheid versterkten
De Korea-oorlog betekende voor de landen van Latijns Amerika
een moeilijke tijd. Wel stegen de nominale inkomens door de hoge
prijzen, die de wereldmarkt voor grondstoffen bood, maar lang duurde
dit niet. Het hogere geldinkomen kon niet worden besteed voor de
aankoop van kapitaalgoederen in het rijke Westen, omdat de industrie
daar in grote mate op de oorlogsproduktie was omgeschakeld. Tegen
de tijd dat de gewenste kapitaalgoederen wel kwamen, waren de grondstof f enprij zen reeds lang weer gedaald en was het inkomensaccres
aan luxe artikelen opgemaakt.
Niet tot acties in staat, hielden de

Latijnsamerikaanse landen

zich noodgedwongen bezig met de theoretische zijde van het probleem
yan de ontwikkelingsfinanciering. The effects
programmes
problems

on trade
of economic

with

Latin

America

of

the

U.S.

en Theoretical and

defense
practical

growth

waren twee van de studies, die de ECLA2)
vergadering in 1951 voor zich had . Omdat van de Verenigde Staten en
Europa voorlopig weinig te verwachten was,

legde de ECLA het accent

op de interne financiering van de ontwikkeling. Zij besloot de eigen
besparingen op te voeren door de groei van het hoofdelijk inkomen
weg te belasten, het IMF te vragen om een studie van het inflatieprobleem en richtlijnen op te stellen voor de nationale ontwikkelingsplanning

Zoals de landen van het Gemenebest in Azië, zo namen de Verenigde
Staten in Latijns Amerika het initiatief voor een hulpprogramma dat
een aanvulling vormde op het werk van de regionale commissie van de
Verenigde Naties. De negende Conferentie van Amerikaanse Staten in
april 1948 legde de grondslag voor de Organisatie van Amerikaanse
Staten. Het Handvest van de OAS noemde als doel van de organisatie
o.a. "to promote, by co-operative action, their economic, social
and cultural development"(art.4e), op grond van het beginsel dat
"economic co-operation is essential to the common welfare and
4)
. De or-

prosperity of the peoples of the continent" (art.5, i)

ТТІ71762.
2.E/2021.
3.E/2141;zie ook E/2185.
4.Sohn I956,pag.117.
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ganisatorische opbouw van de ΟΑΞ was een copie van de inrichting
van de Verenigde Naties. Reeds voordat het Handvest van de OAS in
1951 in werking trad, kwam de Inter-Amerikaanse Economische en So
ciale Raad bijeen om goedkeuring te geven aan een programma van
technische samenwerking. Later vormden de secretariaten van ECLA
en OAS een speciale coördinatie-commissie, die tot taak kreeg
tweemaal per jaar de verschillende programma's voor technische
bijstand aan elkaar te toetsen

1.E/1742 annex II.

HOOFDSTUK 10

DE FINANCIERING VAN DE ONTWIKKELING

De Amerikaanse opvattingen

Het Amerikaanse beleid ten aanzien van de internationale hulpverlening werd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog in toenemende
mate bepaald door anticommunistische motieven. Nadat de UNRRA in de
politieke sfeer terechtgekomen was, trokken de Amerikanen dezelfde
lijn door van Griekenland via West-Europa tot de hele wereld. Het
Point Four-programma was evenzeer als de Marshall-hulp een "economie input for political output"

. De ontwikkelingshulp moest die-

nen om de interne weerstand van de ontwikkelingslanden tegen het
communisme te versterken, voldoende toevoer van grondstoffen te garanderen en de belangen van het Amerikaanse kapitaal over de wereld
te steunen. Het waren deze drie argumenten die, meer dan de ethische,
het geven van ontwikkelingshulp aanvaardbaar maakten voor de Ameri2
kanen )
Toen Rusland de beschikking kreeg over een atoomwapen, het vasteland van China helemaal in communistische handen viel en in Amerika het McCartyisme de kop opstak, werd alle Amerikaanse hulpverlening openlijk in dienst van de strategische belangen gesteld.
Naast de programma's voor wapenleveranties aan NATO-bondgenoten en
andere landen nam de Amerikaanse ontwikkelingshulp langzaam in betekenis toe. Naarmate het terrein van de Koude Oorlog zich uitbreidde van Europa tot de hele wereld, strekte de Amerikaanse regering
ook haar investeringsgaranties verder uit. In 1951 werden voor Amenkaanse particuliere investeringen in ontwikkelingslanden dezelfde garanties van kracht, welke vanaf 1948 al voor soortgelijke investeringen in ERP-landen golden.
i.Wolf 1960,pag.58.
2.Baldwin 1966,pag.8.
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De regeringen van de ontwikkelingslanden namen tegenover het
particuliere kapitaal niet overal een even welwillende houding aan.
In 1950 hoopte men in het Westen nog, dat door de technische hulp
de behoefte aan industriële Produkten zou toenemen en dat de ontwikkelingslanden zo tot een vriendelijker benadering van de particuliere investeerders zouden komen
Het is niet te verwonderen dat de Amerikanen hun ontwikkelingshulp, als een instrument van buitenlandse politiek, bij voorkeur
langs bilaterale kanalen verspreidden. Op deze manier hadden zij
geen last van het verbod op "economie interference or political
considerations", dat de UNO in 1948 officieel voor haar hulpverlening had vastgelegd. Even juist was het argument dat de Amerikanen een veel te dominante rol in de wereldorganisatie zouden krijgen
indien zij hun hulpverlening helemaal via de UNO zouden leiden.
De Wereldbank kreeg aanvankelijk weinig steun van het Amerikaanse Congres, niet alleen vanwege de rivaliteit tussen Congres en uitvoerende macht, maar vooral ook, omdat het Amerikaanse publiek de
controle over Amerikaanse gelden niet aan een multilaterale instelling uit handen wilde geven. Pas toen Amerikaanse zakenlieden zich
van enkele sleutelposities in de Wereldbank hadden verzekerd, veranderde deze houding in een - nog niet erg enthousiaste - steun aan
de Wereldbank. Het bood hen een mogelijkheid om het internationale
kapitaalverkeer onder controle te houden, een beleid dat voornamelijk bestond uit noninterventie in de particuliere investeringen.
Alles wat een bedreiging hiervoor leek - met name het stelsel van
zachte leningen - riep hun verzet op. In 1946 bepaalde de
Advisory

Council

on International

Monetary

and Fiscal

National

Problems,dat

de zachte leningen aan Groot-Brittannië geen precedent voor latere
2)
financiële hulpacties betekenden . Tot na 1952 hielden de Amerikanen een afkeer van wat zij onnodige, ongewenste, onpolitieke,
kortom onzakelijke, leningen vonden. Merkwaardig genoeg zou het
later juist de Wereldbank zijn die hen van inzicht deed veranderen.
Er zijn twee Amerikaanse rapporten uit deze tijd, die een korte
l.bijv. Mulders
1950.
2.Baldwin
1966,рад.10.
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bespreking verdienen. In het Gray-rapport van 1950 en in het Rockefeller-rapport van 1951 vinden wij de antwoorden op veel vragen die
ook in de Verenigde Naties aan de orde waren. Met name het geloof
in het particuliere kapitaal, dat dit belangrijkste ШО-lid toonde,
had invloed op de studie over en de reële ontwikkeling van financieringsinstituten binnen de wereldorganisatie.
Nadat Truman in 1949 zijn Point Four had uitgesproken, duurde
het tot juni 1950 voordat de International Development Act werd aangenomen, en tot oktober 1950 voordat de uitvoerende instanties hun
bureau's hadden ingericht. Intussen benoemde president Truman op 31
maart 1950 Gordon Gray tot zijn speciale assistent, belast met een
studie over de Amerikaanse betalingsbalans en over mogelijke maatregelen in de buitenlandse economische politiek. Op 10 november 1950
verscheen het zogenaamde Gray-rapport, dat officieel Report to

President

of the United States

Wie weet, dat

on Foreign Economie Policies

the

heet.

1950 het eerste Korea-jaar en Gray oud-minister

van Defensie was, kan al vermoeden in welke richting de 22 conclusies van het rapport stuurden. Een van de leden van Gray's commissie merkte later op, dat het rapport door de Amerikaanse regering
weliswaar niet was erkend als een weergave van het officiële regeringsbeleid, maar dat het toch wel een belangrijke samenvatting van
dat beleid vormde
Gray en de zijnen presenteerden de volgende gedachtengang. Veel
landen zien zich in de voorziening

van hun importbehoeften minder

gehinderd door gebrek aan dollars dan door een algemeen tekort aan
middelen, in het bijzonder aan exportinkomsten. Dit lost men het
beste op door de export van deze landen en hun economische activiteit in het algemeen te bevorderen. Het particuliere kapitaal is
de aangewezen kracht hiervoor en particuliere investeringen moeten
dus worden gestimuleerd. Dit doet men bijvoorbeeld door middel van
garanties tegen inconvertibiliteit en onteigening. Zijn er plaatselijke omstandigheden die weinig aantrekkelijk zijn voor de beleggers,
dan is het onvermijdelijk dat openbare middelen de komst van het
particuliere kapitaal voorbereiden. Het Gray-rapport sprak van een
investering uit openbare middelen vein $ 600 tot $ 800 miljoen per
l.MiJfcesell 2952,pag.321-323.
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jaar, een uitbreiding van de leencapaciteit van de Eximbank van
$ 3,5 naar $ 5 miljard, en giften voor de ontwikkelingslanden in de
vorm van technische hulp en kapitaal tot $ 500 miljoen per jaar.
De ontwikkelingshulp vormde slechts een klein onderdeel van de
hele buitenlandse economische politiek en kreeg in het Gray-rapport
dus betrekkelijk weinig aandacht. Om dit speciale aspect nader uit
te werken, stelde president Truman op 24 november 1950 de International Development Advisory

Board in onder voorzitterschap van Nelson

A.Rockefeller. Op 11 maart 1951, dus al na drieëneenhalve maand,publiceerde deze groep het rapport Partners in

Progress.

Het rapport bevat een grote hoeveelheid feitenmateriaal, zoals
nooit eerder gepubliceerde gegevens over nationaal inkomen, handel,
defensie enz. van een groot aantal landen in de wereld. De Verenigde
Staten omvatten 6% van de wereldbevolking en 7% van de wereldoppervlakte, maar leverden 50% van de industriële wereldproduktie. De
Amerikaanse import kwam voor 58% uit de ontwikkelingslanden, van
zijn militair-belangrijke goederen haalde Amerika zelfs 73% uit de
ontwikkelingslanden. Van hun kant haalden de ontwikkelingslanden
31% van hun import in Amerika en 40% in West-Europa. Het hoofdelijk
aandeel in het nationale inkomen was in Amerika $ 1453 tegenover
$ 80 in de ontwikkelingslanden.
Reeds op de eerste bladzijde stelde de IDAB - meer openlijk dan
Gray het had gedaan - zijn premisse van de Koude Oorlog: "Het versterken van de economie van de minderontwikkelde gebieden en het verbeteren van hun levensstandaard moet worden beschouwd als een vi2)
taal onderdeel van de eigen defensiemobilisatie"

. Daarop voort-

bouwend meende de IDAB, dat produktievergroting in de ontwikkelingslanden nodig was zowel voor de landen zelf als voor de aanvoer van
grondstoffen en strategische goederen voor de Verenigde Staten.
Uiteraard was hierbij een centrale functie weggelegd voor het particuliere kapitaal. De stroom van particuliere investeringen kon
volgens het Rockefeller-rapport worden bevorderd door belastingfaciliteiten en door bilaterale verdragen, terwijl ook in een risico-garantie moest worden voorzien. Voor het laatste zou de EximBank

1.USA-Partners in Progress
2.Bot

1951.

1951 citeert deze passage met instemming.
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$ 100 nulijoen moeten reserveren. Verder stelde de IDAB voor om onder beheer van de Wereldbank een International Finance
te vormen, die leningen m

Corporation

vreemde valuta aan particuliere onderne-

mers in ontwikkelingslanden kon verschaffen. Van de hiervoor benodigde $ 400 miljoen zou Amerika $ 150 miljoen moeten opbrengen. Ook
in de sfeer van de openbare middelen moest een speciale organisatie
onder toezicht van de Wereldbank worden ingericht. Een International Development Authority zou voor de financiering van publieke werken van infrastructurele aard $ 500 miljoen nodig hebben, waarvan
$ 200 miljoen door de Verenigde Staten ter beschikking kon worden
gesteld.
Behalve op financieel terrein had de IDAB concrete voorstellen
op organisatorisch gebied. Het rapport pleitte voor de vorming van
Overseas Economic

één
ration

Agency,

Administration,

waarin het Economic

Co-ope-

de Technical Co-operation Adninistration en nog 23

andere buitenlandse hulpprogramma's van de Verenigde Staten werden
ondergebracht. De nieuwe instantie moest kunnen rekenen op $ 500
miljoen.
Indien het totaal aan voorgestelde maatregelen zou worden uitgevoerd, verwachtte de IDAB een stijging van de Amerikaanse particuliere beleggingen in de ontwikkelingslanden van $ 1 miljard naar
$ 2 miljard en een jaarlijkse produktietoename in de ontwikkelingslanden ter waarde van $ 1 miljard. De rapporteurs kwamen er eerlijk
voor uit, dat ontwikkelingsmvesteringen van $ 2 miljard wel heel
wat leken, maar nog niet één procent van het nationale inkomen van
de Verenigde Staten omvatten.
Op 24 mei 1951 diende president Truman bij het Congres het voorstel voor een Mutual Security

Program in, dat alle buitenlandse

hulpverlening moest samenbundelen in één anti-communistische krachtinspanning. Noch Vein het Gray-rapport, noch van het Rockefellerrapport was in dit voorstel veel terug te vinden. Van de $ 8,5 miljard voor buitenlandse hulp bleef na aftrek van de militaire hulp
($ 6,25 miljard), de hulp aan Europa ($ 1,65 miljard), de bijdragen
voor Formosa ($ 200 miljoen) en Korea ($ 112,5 miljoen) en de administratiekosten ($ 78 miljoen),

nog maar $ 200 miljoen voor het

Point Four-programma over - heel wat minder dan de $ 500 miljoen
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die Gray en Rockefeller als minimum hadden gesteld. Het Huis van
Afgevaardigden beperkte het voorgestelde budget nog eens met $ 700
miljoen en ook de Senaat drong op inkrimping aan. De richting van
de Amerikaanse interesse bleek duidelijk uit het Senaatsvoorstel om
de militaire hulp met 5% en de economische hulp met 30% te besnoei1)
en
Het compromis dat uiteindelijk werd aanvaard, betekende een
hulpprogramma van $ 7.4Θ3 miljoen. Op 31 oktober 1951 tekende Truman
de wet voor het Mutual Security Program, waarvan het doel was "to
maintain the security and to promote the foreign policy of the
United States by authorizing military, economic and technical as
sistance to friendly countries to strengthen the mutual security
and individual and collective defenses of the free world, to deve
lop

their resources in the interest of their security and inde

pendence and the national interest of the United States and to
facilitate the effective participation of those countries in the
2)
United Nations system for collective security" . De formulering
als geheel was onthullend voor de Amerikaanse opvattingen omtrent
buitenlandse hulp, met inbegrip van de ontwikkelingshulp, in 1951.
Van de Point Four-hulp voor het jaar 1951-52 ging slechts
$ 13 miljoen naar de multilaterale hulpprogramma's van UNO en OAS.
Langs bilaterale weg ging $ 19 miljoen naar Latijns Amerika, $ 56
miljoen naar het Midden-Oosten en Afrika, $ 50 miljoen naar Israël
en de Palestijnse vluchtelingen en $ 66 miljoen naar Zuid-Azië.
Het Point Four-programma toonde in dit jaar twee belangrijke veranderingen. Op de eerste plaats mochten de gelden voortaan niet alleen aan de uitzending van deskundigen worden besteed maar ook aan
de uitvoering van projecten. Naar aanleiding van deze bepaling
sprak men wel van een Expanded

Point

Four Program

. Op de tweede

plaats vond een concentratie van de Amerikaanse hulpverlening plaats.
India kreeg bijvoorbeeld $ 50 miljoen van de Verenigde Staten en
daarmee meer dan het dubbele van wat de hele wereld via de Technical
Assistance Board van de Verenigde Naties ontving. Zo'η verhouding
was niet uitzonderlijk. Over de hele periode 1945-1953 gaf de Wel.L'aide extérieure 1952.
2.tekst in Chronique de Politique Etrangère januari 1952.
3.Maandblad ΙΤΗ,ηο.12,10 april 1952.
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reldbank voor $ 933 miljoen aan ontwikkelingshulp en de Amerikaanse
EximBank $ 1910 miljoen, dus ruim het dubbele. Het Expanded Programme van de Verenigde Naties kon in 1953 over $ 22 miljoen beschikken,
terwijl het Point Four-programma in hetzelfde jaar $ 480 miljoen
te verdelen had

Toen in 1953 de Republikeinen hun president in het Witte Huis
installeerden, traden enkele accentverschuivingen op. De Republikeinen namen een soepeler standpunt in ten aanzien van de financiering van. de economische ontwikkeling. De techniek van zachte
leningen, door Gray en Rockefeller afgewezen, was voor hun wel
aanvaardbaar. Ook de liberalisatie van het internationale handelsverkeer, sinds de mislukking van de ITO op een zijspoor gezet, kreeg
weer ruime aandacht. Het .einde van de Korea-oorlog maakte het mogelijk de prioriteit van de militaire belangen iets te verminderen
ten gunste van de economische samenwerking.
De Randall-commissie, door president Eisenhower kort na zijn
ambtsaanvaarding ingesteld, legde dit allemaal vast in haar rap2)
port van 23 januari 1954

De ontwikkelingsfinanciering, 1950

Naarmate de technische hulp beter gefundeerd en georganiseerd
werd, verschoof de aandacht van de ontwikkelingslanden in de richting van de ontwikkelingsfinanciering. Zij begrepen, dat zij met
kennis alleen niet het gewenste ontwikkelingsniveau zouden kunnen
bereiken. Kort na Trumans Point Four-uitspraak over de uitbreiding
van de technische hulp vroegen de ontwikkelingslanden tijdens de
achtste zitting van de Economische en Sociale Raad om een studie
over de financiële aspecten van de ontwikkelingsbevordering
Het Secretariaat van de Verenigde Naties stelde een rapport
samen, dat de twee voornaamste opvattingen over het onderwerp weergaf4).

1.cijfers Buchanan en Ellis
1955,pag.362 en 369;Van
2.USA-Report
of the Commission
1954.
3.zie hoofdstuk 7.
4.E/1333 + Add.l.

der Lee

1955.
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Sommigen wilden vooral de stroom van particulier kapitaal, die sinds
de Tweede Wereldoorlog gestagneerd was, weer tot volle omvang brengen . Anderen streefden meer naar verruiming van de publieke middelen via intergouvernementele kanalen. De eerste opvatting vond veel
steun bij de Wereldbank, bij het Secretariaat van de Verenigde Naties en bij een meerderheid van de leden van de commissie voor Economie en Werkgelegenheid. De tweede mening kreeg de voorkeur van de
Subcommissie voor Economische Ontwikkeling. Globaal genomen stonden
de meeste rijke landen achter de eerste en de minderontwikkelde landen achter de tweede opvatting.
De Economische en Sociale Raad stelde in juli 1949 de bespreking van het rapport uit en verzocht de Secretaris-Generaal om nog
een viertal rapporten over meer specifieke aspecten van het probleem
van de ontwikkelingsfinanciering

. Begin 1950 was slechts één van

2)
de gevraagde studies klaar
sing domestic

savings

. Het behandelde de Methods

and ensuring

their

the purpose of economic development
investments
these

in selected

investments,

investments

countries

of

most advantageous

use

. Een Study of private
, the factors

and the existing

conditions

accounting
governing

on the volume of savings

for

foreign
for
foreign

was bijna gereed. Een overzicht van The effect

nomic development

increa-

of

eco-

bleek bij gebrek aan

statistische gegevens onmogelijk samen te stellen en over een International clearinghouse of information

and investments

was nog geen

studieplan gemaakt.
De Secretaris-Generaal kon wel enkele andere studies aan de Leden van de Raad ter hand stellen. Het waren de studie over Relative
prices

of exports

and imports

of underdeveloped

countries,

waarvan

een voorlopige versie al eerder ten behoeve van de Subcommissie voor
Economische Ontwikkeling was samengesteld, het rapport International
capital

movements during

the inter-war

International investments and financing

period,een

FAO-studie over

facilities,

het vierde jaar-

verslag van de Wereldbank en twee studies over The effects of
tion

on foreign

trade

and investment

en National

and

taxa-

international

l.Ecosoc resolutie 222 D IX "Economic development of underdeveloped
countries".15 augustus 1949. In: E/1553.
2.E/1602.
3.E/1562.
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measures

for

full

employment

. Het laatste, het zogenaamde Kaldor-

rapport, pleitte voor een nieuw orgaan binnen de Wereldbank voor de
financiering van algemene ontwikkelingsprojecten. Men ziet in deze
reeks rapporten een veelzijdige bestudering van de ontwikkelingspro
blematiek op gang komen. Bovendien verschenen in de loop van 1950

nog een Survey of policies

affecting

private

foreign

investment,

het rapport dat in het voorjaar m e t tijdig gereed was, en
2)
and per capita income for seventy countries

National

Ondanks al het materiaal was de Economische en Sociale Raad *
van mening dat nog meer studie nodig was. Hij verwees het onderwerp
naar de Subcommissie voor Economische Ontwikkeling

. Deze kwam van

17 april tot 11 mei 1950 voor de vierde maal bijeen met als enig
agendapunt de "formulation of practical recommendations for finan4)
cing economic development bf underdeveloped countries"
De vergadering opende met een typische Koude Oorlog-schermutse
ling. De Russische afgevaardigde wilde, dat de deskundige uit Natio
nalistisch China zich uit de Subcommissie zou terugtrekken. Zijn
verzoek werd buiten de orde verklaard, omdat de Subcommissie bestond
uit individuele deskundigen en niet uit regeringsvertegenwoordigers.
Hierop verwijderden de Russische en Tsjechische deskundigen zich
uit de bijeenkomst.
De overgebleven leden van de Subcommissie herinnerden zich maar
al te goed, dat de uitspraken van hun vorige bijeenkomst niet zo
best ontvangen waren. Met meer omzichtigheid dan het vorige jaar
behandelden zij nu het probleem van de ontwikkelingsfinanciering
opnieuw. Omdat het Oosteuropese tegenwicht ontbrak, werd de rol
van het particuliere kapitaal met meer welwillendheid bezien. Over
het laatste merkte de Subcommissie op, dat de Europese investeringen
in ontwikkelingslanden praktisch helemaal weggevallen waren en dat
de Amerikaanse investeringen nog niet de helft van die in 192Θ, het
interbellaire topjaar, omvatten. Na op de verschillende voordelen
1.Ш-риЫ.1949.ІІ.В.З(ор basis van E/CN. l/Sub. 3/W.5) ; 1949. II. D. 2.
(op basis van E/CN.l/Sub.3/W.9);E/1591; IBRD-Fourth annual reportWashington, 1950; 1950. XVI. 1 ; E/1584.
2.E/1614/Rev.l,UN-publ.l952.XVII.8.
3.Ecosoc resolutie 268 Β X "Economic development of underdeveloped
countries".2 maart 1950.In:E/1661.
4.E/CN.1/80.

29Θ
van particuliere investeringen te hebben gewezen, zeiden de des
kundigen dat zij

zich liever niet uitspraken over de garanties die

nodig waren om dit kapitaal aan te trekken. Investeringscodes had
den slechts een betrekkelijke waarde, want "a contract is not a
climate".
De ontwikkelingslanden hadden volgens de leden van de Subcom
missie vooral behoefte aan investeringen in infrastructurele pro
jecten, die weinig of geen rentabiliteit hadden. Hoewel de finan
ciering hiervan allereerst een eigen verantwoordelijkheid van de
ontwikkelingslanden was, kon buitenlands kapitaal helpen om snel
lere vooruitgang op dit terrein mogelijk te maken. Indirect zeiden
de leden van de Subcomihissie dus, dat zij eigenlijk toch meer be
hoefte hadden aan publiek kapitaal dan aan particuliere investe
ringen. De Wereldbank was de enige instelling op dit gebied en de
Subcommissie vroeg de Europese landen, nu het hen weer wat beter
ging, hun aandelen in de Bank vol te storten. De Bank moest zijn
leenvoorwaarden zo gunstig maken als binnen het beginsel van sound
banking

maar mogelijk was en moest bij de selectie van projecten

iets soepeler zijn dan een particuliere belegger.
Voor de niet-rendabele projecten had voorzitter V.Rao tijdens
de derde bijeenkomst van de Subcommissie een oplossing gesuggereerd,
die toen zonder commentaar was doorgegeven. Ook ditmaal konden de
deskundigen er niet positief over adviseren. Wel meenden zij, dat
de mogelijkheden goed moesten worden onderzocht, maar de onmiddel
lijke instelling van een ontwikkelingsfonds bepleitten zij niet.
Met zeven resoluties over binnenlandse en buitenlandse finan
ciering van de economische ontwikkeling bood de Subcommissie haar
opinies aan de Economische en Sociale Raad aan. De Raad toonde voor
al belangstelling voor de voorstellen over herziening van de voor
waarden van rente en aflossing en voor de ideeën over gezamenlijke
financiering van ontwikkelingsprojecten door meerdere landen.
India en Perzië steunden in de Raad het voorstel van Rao voor een
nieuwe financiële instelling, maar zij slaagden er m e t in

door

het verzet van Engelsen en Amerikanen heen te breken. De Subcommissie, waarvan de zittingstermijn eind 1950 afliep, werd opgeheven.
De Commissie voor Economie en Werkgelegenheid werd omgevormd tot
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Commissie voor Economie, Werkgelegenheid en Ontwikkeling

. Zij

kreeg de opdracht om in 1951 minstens een zitting aan de ontwikkelingsfinanciering te wijden. De Raad verzocht de rijke landen om de
Wereldbank toestemming te geven een groter deel van hun inschrijf2)
kapitaal voor ontwikkelingsfinanciering te gebruiken
Naast alle compromisformuleringen deed de Economische en Sociale Raad in 1950 een klein stapje vooruit, door de erkenning dat
er verschil bestond in de financiering van rendabele en nietrendabele projecten. Een kleine vooruitgang was ook te bespeuren in de
werkelijke kapitaalverschaffing aan ontwikkelingslanden. Het vijfde
jaarverslag van de Wereldbank, dat in september 1950 verscheen,
toonde aan, dat de Bank een liberaler leenpolitiek begon te voeren.
De Bank was bereid op bepaalde voorwaarden haar gelden ook beschik3)
baar te stellen voor de'locale kosten van investeringsprojecten

In de vijfde Algemene Vergadering, eind 1950 kwam nog eens duidelijk naar voren, hoe verschillend rijke en arme landen de ontwikkelingsfinanciering beoordeelden. In de Tweede Commissie, die meer
over financiering praatte dan over technische hulp, legden de Westerse landen alle nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de
ontwikkelingslanden voor hun vooruitgang, terwijl de ontwikkelingslanden wezen op de medeverantwoordelijkheid van de hoogontwikkelde
landen. Ook over de soorten van financiële hulpverlening liepen de
meningen ver uiteen. De ontwikkelingslanden wilden alleen van regeringen of internationale financiële instellingen lenen, de Verenigde Staten bleven de particuliere investeringen de grondslag van de
4)
ontwikkelingsfinanciering achten
De Algemene Vergadering kwam tot de conclusie dat de Economische
en Sociale Raad zich verder in het probleem moest verdiepen. Bij de
voortgezette studie moest de financiering van nietrendabele projecten speciale aandacht krijgen. De Algemene Vergadering probeerde in
l.Ecosoc resolutie 295 XI "Organization of the Economie and Employment Commission and its two Subcommissions". 12/16 augustus 1950.
Іп:Е/1 49.
2.Ecosoc resolutie 294 XI "Methods of financing economic develop
ment of underdeveloped countries".12 augustus 1950.In:E/1849.
3.de zgn."local currency costs".

4.Verslag...1951,рад.157

en bijlage X рад.279.
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een resolutie iedereen tevreden te stellen

. De primair eigen ver-

antwoordelijkheid van de ontwikkelingslanden en de onmisbaarheid van
buitenlandse hulp werden in één adem genoemd. Van de gevraagde institutionele uitbreiding was echter geen sprake meer.
Het jaar 1950 eindigde dus met een teleurstelling voor de ontwikkelingslanden. Voortgezette bestudering van het financiële probleem
betekende echter wel uitstel maar geen afstel.

De ontwikkelingsfinanciering, 1951

In 1950 was in het rapport National
for

full

and international

measures

employment

beschreven, onder welke voorwaarden volledige
2)
werkgelegenheid in alle landen zou kunnen worden verzekerd
Om nog eens in het bijzonder aandacht te geven aan het probleem van
de werkgelegenheid in de ontwikkelingslanden, kwamen in 1951 vijf
deskundigen - uit Chili, India, Libanon, Engeland en Amerika - in
het hoofdkwartier van de Verenigde Naties bijeen. Het resultaat van
hun besprekingen legden zij neer in het rapport Measures

economie

development

of underdeveloped

countries

for

the

. unaniem gaven

zij hierin een reeks aanbevelingen aan arme en rijke landen, aan
ШО

en Wereldbank, teneinde in twintig jaar de werkloosheid op te

heffen.
Uitgaande van de opvatting, dat in de meeste ontwikkelingslan
den de landbouw geen mogelijkheid tot verruiming van de werkgelegen
heid bood, legden de vijf deskundigen het accent op de bevordering
van de industrialisatie. Meer werkgelegenheid in deze sector was een
kwestie van ontwikkeling, zeiden zij, en ontwikkeling was hoofdza
kelijk een kwestie van goede planning, efficiënt bestuur en voldoende besparingen. Aan de hand van diverse berekeningen kwamen de deskundigen tot de slotsom, dat de totale investeringsbehoefte in alle
ontwikkelingslanden ongeveer $ 19 miljard per jaar beliep, bij een
groei van de bevolking met 1,25% en een groei van het nationale in1.Alg.Verg.resolutie 400 V "Financing of economie development of underdeveloped countries".20 november 1951.In:A/1775.(zie ook E/1876).
2.E/1584,met voorstudies o.a.A/984 en E/l111/Add.1;Ecosoc resolutie
290 XI "Full employment".15 augustus 1950.1η: E/1849.
3.E/1986.
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komen met 2%. Van deze

som konden de ontwikkelingslanden zelf $ 5,2

miljard opbrengen, de resterende $ 13,9 miljard zou uit particuliere
en publieke bronnen moeten komen. Op welke wijze?
Het rapport gaf drie aanbevelingen. (1) De Wereldbank moet bin
nen vijf jaar haar leencapaciteit zodanig opgevoerd hebben, dat zij
jaarlijks $ 1 miljard aan de ontwikkelingslanden kan lenen. (2) Een
International Development Authority moet worden ingesteld voor gif
ten ten behoeve van ontwikkelingsprojecten, met een capaciteit die
oploopt tot $ 3 miljard per jaar.(3) De mogelijkheden van een Inter
national Finance Corporation voor leningen aan particuliere onder
nemingen in ontwikkelingslanden zullen moeten worden onderzocht.
Het is opvallend, dat de rapporteurs alleen harde leningen of
giften aanbevalen en afweken van een in de Algemene Vergadering be
staande tendens ten gunste van zachte leningen. Waarschijnlijk was
enige invloed van het Rockefeller-rapport, dat enkele weken eerder
was verschenen, hier niet vreemd aan. Ook in andere opzichten liet
het rapport Measures for
countries

the economie

development

of

underdeveloped

zich trouwens vergelijken met Partners j.n Progress.

Al

leen inzake de IDA gingen de UNO-deskundigen beduidend verder dan
de commissie van Rockefeller. Het was dan ook juist op dit punt
dat de rijke landen inhaakten om het rapport van de UNO-deskundigen
niet realistisch - of vriendelijker: te optimistisch - te noemen.
Inderdaad gaven de vijf van de UNO niet aan, op welke wijze de beno
digde miljarden bijeengebracht moesten worden.
Het rapport Measures

kwam zo kort voor de zesde vergadering van

de Соішіи.ззіе voor Economie, Werkgelegenheid en Ontwikkeling gereed,
dat de leden geen gelegenheid hadden om het grondig te bestuderen
en zich slechts met het grootste voorbehoud erover wilden uitspre
ken. Toch hadden zij alvast behoorlijke kritiek op het juist ont
vangen rapport

. Zij vonden dat de financiële ramingen niet vol-

doende gefundeerd waren en de verantwoordelijkheid van de ontwikkelingslanden vaag en onvolledig geformuleerd was. Voor een nieuwe
financiële organisatie als de IDA voelden de meeste leden weinig
en over de voorgestelde IFC moest de Economische en Sociale Raad
eerst maar eens een rapport aan de Wereldbank vragen. Geschenken
1.E/2006.
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moesten duidelijk geschenken blijven:"Grants-in-aid should not in
any case be regarded as a normal feature of international economic
co-operation". Slechts enkele leden hadden na dit alles nog de
moed om zachte leningen te vragen.
De Economische en Sociale Raad beschikte in de zomer van 1951
over deze kritische handleiding, toen hij op zijn beurt het rapport ging bespreken

. Het werd een lange discussie, die tenslot2)

te uitmondde in een haast even lange resolutie . Allereerst moesten de ontwikkelingslanden hun absorptiecapaciteit opvoeren, onder
andere met behulp van de technische bijstand van de Verenigde Naties en de Gespecialiseerde Organisaties. Verder moesten rijke en
arme landen maatregelen nemen om een regelmatige stroom van particulier kapitaal naar de ontwikkelingslanden te bevorderen. De Wereldbank werd uitgenodigd de IFC-voorstellen te bestuderen en intussen haar leningen aan ontwikkelingslanden uit te breiden. De
Secretaris-Generaal moest de studie over de financiering van nietrendabele projecten voortzetten.
Chili, India, Pakistan en de Filippijnen zagen niets terechtkomen van hun voorstel tot instelling van een IDA. Zij mochten al
blij zijn, dat het fonds voor internationale giften niet helemaal
afgewezen werd, maar op de studeertafels bleef liggen. De resolutie wekte de indruk, dat de ontwikkelingslanden enigszins in het
defensief gedrongen waren door de rijke maar niet zo willige donorlanden.
Behalve het besproken rapport van de vijf deskundigen verscheen in 1951 onder auspiciën van de Verenigde Naties nog een aantal andere studies die in indirect of verwijderd verband stonden
met de ontwikkelingsfinanciering. Zo waren er de rapporten over
Domestic financing
its

distribution

Report

1949-50,

tions

in Africa

of economie

development

in underdeveloped

en National

countries.

income

Het World

and

Economic

met als supplementen een Review of economic

condi-

en een Review of economic

Middle

conditions

in the

East, bevatte zeer veel gegevens. Het economisch wereldoverzicht
1.E/2061.
2.ECOSOC resolutie 368 XIII "Methods of financing economie development of underdeveloped countries".22 augustus 1951.In-E/2152.
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stelde bijvoorbeeld vast, dat de inkomensverdeling tussen de landen
van de wereld in

1950 grotere ongelijkheid vertoonde dan in de 3a1)

ren vlak voor de Tweede Wereldoorlog

Veel indruk maakte het allemaal niet - die impressie krijgt men
althans bij lezing van de verslagen van de zesde Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De rijke landen betoogden hier, dat
zij tengevolge van de oorlogsinspanning niet tot vérstrekkende financiële hulpverlening in staat waren en de ontwikkelingslanden
meenden dat zij niet de lasten van de Westerse machtspolitiek behoefden te dragen.
In concreto ging het debat vooral over de aanbevelingen van de
vijf deskundigen. Verhoging van de Wereldbankleningen tot $ 1 miljard per jaar achtten de ineeste Leden onmogelijk, terwijl het streefcijfer bovendien nogal willekeurig gekozen leek. Wel wilden zij
praten over IFC en IDA, de projecten waarover de Economische en Sociale Raad zich niet definitief had uitgesproken. De besprekingen
vonden plaats aan de hand van enkele ontwerpresoluties. Birma, Chili,
Cuba, Egypte en Joegoslavië
een Special

United

Nations

vroegen een plan voor de oprichting van
Fund for

Economic

Development

(SUNFED)

voor giften en zachte leningen. Birma en Cuba wilden bovendien de
Ecosoc om een uitspraak over de IDA vragen, terwijl Brazilië en
Griekenland de Raad een algemene studie van de ontwikkelingsfinanciering wilden laten maken. Ecuador vroeg om ruimere credietverlening voor agrarische en industriële ontwikkeling.
De ontwikkelingslanden erkenden hun eigen verantwoordelijkheid
voor de ontwikkelingsfinanciering wel, maar hielden als altijd vast
aan de belangrijke functie van het buitenlands kapitaal. Zij spraken zich daarom allemaal uit voor een SUNFED, ongeacht of dit wel
of niet door deelneming van de ri]ke landen tot stand kon komen.
De rijke landen van het Westen werden ditmaal geholpen door de Oosteuropese, die erop wezen, dat de rol van het buitenlandse kapitaal
niet mocht worden overschat. De communisten verzetten zich tegen
l.UN-publ.1951.II.B.l; 1951.XVII.3(waarover ook Ecosoc resolutie 369
XIII "Volume and distribution of national income in underdeveloped
countries".24 augustus 1951.In:E/2152);E/1910/Rev.1.
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een fonds voor giften, ornaat dit volgens hen slechts tot een internationaal economisch protectoraat over de ontwikkelingslanden zou
leiden.
De Westerse landen gaven met heel andere argumenten uiting aan
hun twijfel over de noodzaak van een nieuwe financiële instelling.
Als de Wereldbank niet aan de toenemende aanvragen kon voldoen, dan
was het een vraag of andere instituten dat wel zouden kunnen. Bovendien waren veel ontwikkelingsplannen nog niet in het stadium van
uitvoerbaarheid, was de sfeer voor particuliere beleggingen nog
niet zo gunstig, en zo bestonden er nog wel meer bezwaren. Daarom
zeiden de rijke landen dat, hoewel zij in beginsel

konden instem-

men met de door de ontwikkelingslanden naar voren gebrachte argumenten, zij toch om praktische

redenen van een SUNFED afzagen.

Slechts op één punt konden rijke en arme landen elkaar vinden.
Het betrof de wenselijkheid van een International Finance Corporation als een dochterinstelling van de Wereldbank voor particuliere
investeringen zonder regeringsgaranties. De achting voor het particuliere kapitaal in het Westen en de behoefte aan kapitaal, onverschillig uit welke bron, in de ontwikkelingslanden lagen aan deze overeenstemming ten grondslag.
De Nederlandse opvattingen over deze materie werden verwoord
door de afgevaardigde Jonker, die zich duidelijk aan de kant van de
Westerse landen opstelde

. Hij verklaarde, dat Nederland twijfelde

of de tijd al rijp was voor actie. De financiering kon alleen door
overeenstemming tussen de gevende en ontvangende partijen tot stand
komen en zo'n overeenstemming was niet te forceren. Daarom, zei hij,
"there is in our view no place as yet

for the establishment of an

IDA or a SUNFED". Wei had Nederland veel waardering voor het IFCplan en hoopte het, dat de ontwikkelingslanden en de geïndustrialiseerde landen samen zouden voortgaan de particuliere investeringen te bevorderen.
Aan het slot van het debat werden de ingediende ontwerpresoluties in stemming gebracht. Het verzoek om de oprichting van een
SUNFED werd aangenomen met 28 steramen voor

(de ontwikkelingslanden)

20 stemmen tegen (de Westelijke landen) en 9 onthoudingen
1.Verslag...1952,bijlage

34 pag.274.

(de Oost-
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europese groep). Het ontwerp over de IDA werd afgewezen. Het stuk
over een algemene studie van de ontwikkelingsfinanciering werd aan
genomen met 41 stenmen voor (ri]ke en arme landen) bi] 13 onthou
dingen. Het Ecuadonaanse verzoek aan de Wereldbank werd aanvaard
met 37 stemmen voor bij 5 onthoudingen
De drie in de Tweede Commissie aanvaarde ontwerpen werden ook
2)
door de Algemene Vergadering aangenomen
. Met name het eerste deel
van de uiteindelijke resolutie betekende een overwinning voor de
groep van ontwikkelingslanden. De Korea-oorlog had hun positie •f.en
opzichte van de Verenigde Staten en andere rijke landen tijdelijk
versterkt en daarvan maakten zij gebruik. Naarmate de oorlog ver
liep, konden de ontwikkelingslanden echter steeds minder politieke
druk uitoefenen. Wat zou er terechtkomen van het plan voor schen
kingen en zachte leningen^dat de Economische en Sociale Raad nu
moest gaan opstellen?

De ontwikkelingsfinanciering, 1952

De Wereldbank had van de Economische en Sociale Raad het ver
zoek gekregen om te rapporteren over de mogelijkheden van een In
ternational Finance Corporation. In april 1952 verscheen het .Report

on the proposal

for

an International

Finance Corporation,

dat m

overleg met deskundigen van het ШО-Secretariaat was opgesteld

3)

Hierin wees de Wereldbank op het ontbreken van nationale en inter
nationale instellingen voor de financiering van particuliere on
dernemingen. De Wereldbank kon hi-er zelf onmogelijk in voorzien.
In een ander rapport van de Bank, dat rond dezelfde tijd verscheen,
stond immers, dat de weigering van veel Leden van de Bank om hun
18% valuta-inschrijving voor leenoperaties te laten gebruiken, een

1.A/2052.
2.Alg.Verg.resolutie 520 A-B-C VI "Financing of economic develop
ment of underdeveloped countries".12 januari 1952.In.A/2119.Aan
genomen met 30 stemmen voor (14 Afro-Aziatische landen,15 Latijnsamerikaanse landen en Joegoslavië),16 stemmen tegen (voornamelijk
geïndustrialiseerde landen) en 11 onthoudingen (het Oostblok en
enkele ontwikkelingslanden).
3.E/2215.
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rem was op de uitbreiding van de activiteiten van de Bank

. Bij

een soepeler leenpolitiek, zoals na 1950 gehanteerd, was een Bankkapitaal van $ 8350 miljoen beslist onvoldoende.
Om de oprichting van alweer een nieuwe organisatie te vermijden,
kon de IFC organisatorisch wel als een dochterinstelling van de Wereldbank functioneren zonder een financiële affiliatie aan te gaan.
De IFC mocht geen vervanger of concurrent van particuliere investeringen worden - meende de Wereldbank -, maar moest een aanvulling
daarop vormen, een stimulans tot vergroting van de stroom van Westerse kennis en kapitaal naar particuliere ondernemingen in ontwikkelingslanden .
Met betrekking tot de door de Algemene Vergadering gevraagde
SUNFED-studie formuleerde de Secretaris-Generaal een aantal moge2)
lijkheden en ook enkele Leden droegen suggesties aan . Tijdens de
bijeenkomst van de Economische en Sociale Raad medio 1952 toonden
de rijke landen evenwel niet veel haast het afgedwongen SUNFED te
laten oprichten. Bovendien was in de Verenigde Staten de verkiezingsstrijd op gang aan het komen en konden bij een Republikeinse
overwinning de

opvattingen van dit UNO-Lid wel eens enige wijzi-

ging ondergaan. De Raad kwam aan de bezwaren tegemoet door de Secretaris-Generaal te verzoeken een Commissie van negen deskundigen
in te stellen

. Zij moesten een SUNFED-plan ontwerpen en voor 1

maart 1953 rapporteren.Op deze manier bereikte de Raad zowel de gewenste vertraging als een overbrugging van de Amerikaanse verkiezingstijd.
Hoewel tegen de IFC minder bezwaren bestonden dan tegen de
SUNFED, ging het Wereldbank-rapport over een mogelijke IFC dezelfde
weg van uitstel. De Raad verzocht de Wereldbank om de studie voort
te zetten
Intussen kon er natuurlijk allerlei gedaan worden om de inter1.E/2168¡Nederland had hiertoe in 1948 al in principe toestemming
gegeven(Verslag
^SS/bijlage 34,pag.274).
2.E/2166,E/2242.
3.ECOSOC resolutie 416 A XIV "Methods of financing economic development".23 juni 1952.1η: Ε/2332.
4.Ecosoc resolutie 416 С XIV "Report of the International Bank for
Reconstruction and Development on the question of creating an In
ternational Finance Corporation".23 juni 1952.1η: Ε/2332.
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nationale stroom van particulier kapitaal naar de ontwikkelingslanden te vergroten. Een van de middelen hiervoor was te vinden in de
fiscale sfeer. In het UNO-Secretariaat met zijn vele gespecialiseerde afdelingen was in 1947 een fiscale informatiedienst gevormd
De dienst publiceerde in de loop van de eerste vijf jaren van zijn
bestaan al Public Finance

Information

Papers

over de openbare fi2)
nanciën in Egypte, Italië, Irak, Columbia, Iran en Peru . Naast
deze specialistische produkties waren er breder opgezette
Finance

Yearbooks

Public

. Om de regeringen van de ontwikkelingslanden

te helpen hun eigen financiële middelen duidelijker op de bevor1·
dering van de economische ontwikkeling af te stemmen, stelde het
Secretariaat van de Verenigde Naties een studie samen over Budgetary Structure and Classifications

of Government

overzichtelijke World Guide to International

Tax

Accounts,een
Agreements,1843-

1951 met een supplement (eind 1952) en een studie over de
Effects
4)
of Taxation on Foreign Trade and Investment
. Aan de laatste
wijdde de Economische en Sociale Raad een afzonderlijke resolutie .
De Raad verzocht de Fiscale Commissie aandacht te geven aan het
voorstel om inkomens uit investeringen in ontwikkelingslanden alleen in de ontwikkelingslanden zelf en niet ook nog eens in het
land van de belegger te belasten.

Tijdens de zevende Algemene Vergadering eind 1952 waren verschillende vroegere tegenstanders van een SUNFED bijgedraaid tot
gematigde voorstanders. Nu de beslissing eenmaal was genomen, had
het weinig zin verder tegen te stribbelen, In een ontwerpresolutie
werd de Economische en Sociale Raad gevraagd om het gedetailleerde
plan voor de inrichting van een SUNFED aan de achtste Algemene Vergadering voor te leggen. De Wereldbank werd aangemoedigd bij haar
IFC-studies. De Secretaris-Generaal moest in een rapport de inter1.E/440 en Ecosoc resolutie 67 V "Report of the Fiscal Commission".
24 juli 1947, In:E/573.
2.resp.UN-publ.l951.XVI.7,9,6,8,4 en 1952.XVI.2.
3.resp.UN-publ.l951.XVI.2 en 1952.XVI.1.
4.resp.UN-publ.1951.XVI.3.1954.XVI.1.en 1950.XVI.1.
5.Ecosoc resolutie 416 D XIV "Fiscal incentives to increase the international flow of private capital for the economic development
of underdeveloped countries".! juli 1952.In:E/2332.
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nationale particuliere kapitaalstroom analyseren en de Ecosoc laten
bestuderen, waarom deze bij de behoefte achterbleef.
De ontwikkelingslanden waren niet erg tevreden met het ontwerp .
Het was niet veel meer dan een herhaling van reeds eerder vastgeleg
de verzoeken. Nu het niet langer meer een vraag was, of het SUNFED
er ooit zou komen, werd het voor hen in toenemende mate een vraag,
of het ooit zou werken. De rijkere landen waren beter te spreken
over de resolutie, waar zoveel begrijpende woorden en zo weinig wer
kelijke verplichtingen in zaten. Nederland en ook andere Europese
landen steunden de resolutie, al waren zij nog steeds van mening dat
de tijd niet rijp was voor actie, omdat zij niet in staat waren veel
gelden voor de ontwikkelingsfinanciering te reserveren. Alleen de
Amerikaanse afgevaardigde bleef zich konsekwent tegen een SUNFED
zonder perspectief verzetten. De Oosteuropese groep hield zich als
altijd afzijdig en waarschuwde voor het gevaar van een nieuw impe
rialistisch lichaam. Uiteindelijk werd de resolutie in de Algemene
Vergadering aangenomen met alle stemmen voor behalve de gebruike2)
lijke Komintern-onthoudingen

Het optimisme over een SUNFED groeide, toen president Eisenhower
op 16 april 1953 toezegde, ontwapeningsgelden in het fonds te zul
len storten. Vanaf het moment echter dat de Amerikaanse afgevaardig
de aan het begin van de achtste Algemene Vergadering "internatio
nally supervised world-wide disarmament" als voorwaarde stelde voor
enige Amerikaanse bijdrage aan welk nieuw fonds ook, begreep ieder
een, dat de SUNFED-plannen geen kans op spoedige verwerkelijking
maakten.
De door de Secretaris-Generaal ingestelde commissie van negen
deskundigen bracht in 1953 rapport uit, maar de Algemene Vergade
ring achtte het niet voldoende

. Nieuwe studies over het SUNFED
4)
volgden en Rusland ging het plan steunen
. Desondanks kwam het
1.A/2332.
2.Alg.Verg.resolutie 622 A,B en С VII "Financing of economic develop
m e n t " ^ ! december 1952.ln:A/2361.
3.rapport E/2381;Alg.Verg.resolutie 724 В VIII "Question of the esta
blishment of a Special United Nations Fund for Economic Develop
ment".? december 1953.In: A/2630.
4.A/2727 en A/2728.
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niet van de grond. De behandeling ervan sleepte zich nog enige tijd
voort, totdat het in 1957 werd vervangen door een United
Special

Nations

Fund. Het UNSF zag zich op 16 oktober 1958 met een beginka-

pitaal van $ 21 miljoen bedeeld en kon op 1 januari 1959 starten
met de steun aan infrastructuurprojecten
De mogelijkheden voor een IFC werden door de Wereldbank nog eens
2)
opgesomd in een tweede rapport in 1953 . De Algemene Vergadering
vroeg eind 1953 om de voorbereidende studies te vervolgen en verzocht eind 1954 de Wereldbank om de statuten voor een IFC op te
stellen. Deze werden op 3 november 1955 goedgekeurd, waarna de International Finance Corporation op 24 juli 1956 zijn werkzaamheden
kon aanvangen

Andere mogelijkheden voor ontwikkelingsfinanciering

Behalve institutionele regelingen voor hulpverlening op het gebied van de ontwikkelingsfinanciering kwamen ook andere aspecten
van de kapitaalvoorziening ten behoeve van de ontwikkeling in de
Verenigde Naties ter sprake. Men zou deze aspecten kunnen samenvatten onder de noemer trade, not aid, ware het niet, dat deze terminologie rond 1950 nog niet gangbaar was.

De aandacht voor de internationale handelspolitiek was, voor
wat betreft de ontwikkelingslanden, vooral gekoppeld aan de grondstof f enkwestie. Cuba, Polen en Argentinië waren op dit punt koplopers in de Algemene Verdagering. Het Secretariaat leverde, zelf of
met steun van deskundige commissies, het nodige materiaal voor de
discussies.
In 1949 vroeg de Algemene Vergadering de Economische en Sociale
Raad om bij de studie van de ontwikkelingsproblemen de commerciële
4)
aspecten in de beschouwingen te betrekken . Meteen reageerde de
Secretaris-Generaal door in zijn eerstvolgende jaarverslag te melden,
l.Kirdar 1966,hoofdstuk 6 en 7; een goed overzicht van de geschiedenis van SUNFED en UNSF bij Hadwen en Kaufman jgeO/hoofdstuk 5.
2.E/2441.
3.iCirdar 1966,hoofdstuk 5.
4.Alg.Verg.resolutie 307 IV (zie hoofdstuk 7).
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hoe de stand van zaken voor bepaalde grondstoffen was

. Voor tarwe

was er een internationale regeling die goed functioneerde, over een
internationale suikerovereenkomst was het overleg nog gaande en over
katoen was een adviescommissie gegevens aan het verzamelen voor een
mogelijke internationale overeenkomst. Op 25 oktober 1950 riep de
Secretaris-Generaal in Genève een internationale tin-conferentie
bijeen om voorstellen voor exportcontrole en buffervoorraden te bestuderen; de snelle stijging van de tinprijs was echter een van de
redenen om op 21 november de conferentie

te verdagen. Al deze za-

ken werden begin 1951 ook nog eens opgesomd in het Review
2)

national Commodity Problems,

of

Inter-

1950

Omdat de export van grondstoffen voor de ontwikkelingslanden de
voornaamste bron was, waaruit zij de import van nieuwe uitrusting
moesten financieren, was de exportprijs voor hen van groot belang .
De Raad vroeg de Secretaris-Generaal om een studie over dit speciale onderwerp. Binnen betrekkelijk korte tijd kon de Secretaris-Generaal een overzicht van de grondstoffenprijzen in de jaren 19011949 presenteren. Het bevatte de conclusie, dat het vermogen van de
ontwikkelingslanden om hun iraporten en in het algemeen hun economische ontwikkeling zelf te financieren, zeer sterk varieerde. In de
loop van 1952 verscheen van het rapport de definitieve versie, die
de jaren 1901-1950 bestrijkt

.

In de loop van 1950 en 1951 vond er in de internationale economische verhoudingen een reeks van gebeurtenissen plaats die de gevoeligheid van de ontwikkelingslanden voor factoren welke buiten hun
macht lagen, nog eens in de praktijk aantoonde. De Korea-oorlog was
oorzaak van een vergrote vraag naar grondstoffen en een scherpe
stijging van de grondstoffenprijzen. Dit riep reacties op bij rijke
zowel als arme landen. De rijke landen toonden ineens behoefte aan
stabiliserende grondstoffenovereenkomsten, een neiging die zij eerder niet hadden gekend en die zij zonder veel moeite konden intomen
1.A/1844.
2.E/1907.
3.ECOSOC resolutie 294 XI "Methods of financing economie development
of underdeveloped countries".12 augustus 1950.1η: E/1849.
4.resp.E/2047/Rev.l en UN-publ.1952.II.A.1.
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toen de grondstoffenprijzen weer gingen dalen. De grondstoffenproducerende ontwikkelingslanden zagen tussen begin 1950 en 1951 hun expor tverdiensten met 30% toenemen. In de topmaand februari 1951 bereikten de grondstoffenprijzen een niveau dat 45% boven dat van juni
1950 lag. Van dit extra inkomen werd echter nog niet eentiende besteed aan de import van machines, trucks en dergelijke

. De winst

van de Korea-boom belandde voornamelijk in de consumptieve sfeer.
De ontwikkelingslanden hadden hiervoor een goede verklaring bij de
hand. Het extra inkomen kon niet aan kapitaalgoederen worden besteed, omdat deze eenvoudigweg niet verkrijgbaar waren. De produktiecapaciteit van de rijke landen was ingezet voor doeleinden die
met dé Korea-oorlog in het bijzonder of met de bewapening in het
algemeen samenhingen. Tegen de tijd dat Amerika en Europa eindelijk
aan de bestellingen uit de ontwikkelingslanden konden voldoen, waren
deze door hun geld heen. De ontwikkelingslanden kregen zelfs betalingsmoeilijkheden, omdat de leveranties die zij in betere tijden
hadden besteld, na de recessie werden afgeleverd. In mei 1952
waren de grondstoffenprijzen weer gedaald tot het peil van juni
1950.
De plotselinge veranderingen hadden uiteraard hun invloed op
de studies en discussies binnen de Verenigde Naties. Tijdens de
vijfde Algemene Vergadering, eind 1950, overschaduwden de gebeurtenissen in Korea ook de debatten over ontwikkelingsfinanciering.
Alle Leden stemden in met voortgezette studie over de invloed vein
de handelspolitiek op de nationale ontwikkelingsplannen van de ont2)
wikkelingslanden . De Economische en Sociale Raad vroeg even later om goede regelingen op het gebied van grondstoffenprijzen en
ruilvoet en om maatregelen tegen de snel toenemende inflatie
Polen besefte, dat de ontwikkelingslanden hun nieuwe extra inkomen niet optimaal konden besteden, omdat de gewenste kapitaalgoederen niet leverbaar waren. In de zesde Algemene Vergadering
(1951) vroeg de Poolse afgevaardigde in een ontwerpresolutie om de
1.cijfers uit E/2193/Rev.1.
2.Alg.Verg.resolutie 404 V "Economie development and international
ecocomic and commercial policy".20 november 1950.In:A/2119.
3.ECOSOC resolutie 341 XII "World economie situation".20 maart 1951.
In: E/1987.
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ontwikkelingslanden in ruil voor hun grondstoffen direct kapitaalgoederen te leveren. Het ontwerp was voor de ontwikkelingslanden
meteen aanvaardbaar. Na een Amerikaanse amendering konden ook de
andere Leden zich unaniem achter de resolutie stellen
Het schijnt, dat deze eensgezinde uitspraak wel van invloed is
geweest. In het verslag van de Economische en Sociale Raad over
1951-52 staat, dat de regionale commissies naar aanleiding van deze resolutie veel activiteiten ontplooiden die verband hielden met
2)
grondstoffenprijzen en handelsovereenkomsten
. Dit was ook wel nodig. Nadat de verhoogde grondstoffenprijzen in de meeste ontwikkelingslanden eerst een ongewenste inflatie teweeg hadden gebracht,
verdween de Korea-boom eind 1951 even snel als hij begin 1950 geko3)
men was

Het rapport Measures

for

international

economie

stability

in het licht van de gewijzigde situatie bijzondere betekenis

kreeg
4)

. Het

werd tussen augustus en oktober 1951 samengesteld door vijf deskundigen, die als opdracht hadden gekregen vooral aandacht te besteden
aan de kwetsbaarheid van de ontwikkelingslanden voor internationale
marktfluctuaties. De deskundigen waren van mening, dat de rijke
landen grondstoffen uit de ontwikkelingslanden moesten blijven kopen, ook al hadden zij van hun kant minder behoefte aan zulke aankopen. Een goede grondstoffenhandel was beter dan vele kapitaalgiften,
zei de commissie. Voor het reguleren van de handel gaf de commissie
de voorkeur aan multilaterale grondstoffenovereenkomsten met een
lange looptijd, waarin bepalingen over prijzen, kwaliteiten en buffervoorraden voorkwamen. De kosten van zulke regelingen moesten worden gedragen door rijke en arme landen en - als het aan de commissie
lag - voor 50% ook door de Wereldbank.
In de Economische en Sociale Raad toonden de ontwikkelingslanden
zich verdeeld, waar het ging over het nut dat aan internationale
1.Alg.Verg.resolutie 523 VI "Integrated economie development and
commercial agreements".12 januari 1952.In:A/2119.
2.A/2172.
3.A/2172.
4.E/2156,het zgn.Angell-rapport,samengesteld ingevolge Ecosoc resoluties 290 XI "Full employment"(15 augustus 1950,in:E/1849), 341 A
XII "World economie situation"(20 maart 1951,in:E/1987),371 A XIII
"Full employment"(27 augustus 1951,in:E/2152).
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grondstoffenregelingen mocht worden toegekend. Het IMF weigerde categorisch middelen ter beschikking te stellen voor de financiering
van internationale buffervoorraden en veel Leden vroegen zich af,
of men van de Wereldbank wel mocht vragen, dat zij de ontwikkelingslanden zou helpen bij het opvangen van de klappen van de internationale conjunctuurschommelingen. Na langdurige discussie kreeg het
rapport in zijn hoofdlijnen toch de steun van de Raad. Dit leidde
onder andere tot een verzoek aan de Wereldbank om in tijden van
recessie een enigszins soepeler leenpolitiek tegenover de ontwikkelingslanden te hanteren
Tijdens de zevende Algemene Vergadering diende Argentinië een
ontwerpresolutie in over de wenselijkheid van internationale regelingen van de terms of

trade.

De geïndustrialiseerde landen konden

zich wel verenigen met de 'algemene tendens van het stuk, maar hadden bezwaren tegen de eenzijdige en onverzoenlijke bewoordingen
waarin het was gesteld. Pogingen om door middel van amenderingen
verandering hierin te brengen, werden beantwoord met amendementen
die de resolutie juist verscherpten. De ontwikkelingslanden vroegen
van de rijkere landen, dat zij bij hun economische maatregelen rekening zouden houden met de weerslag van zulke maatregelen op de
economie van de minderontwikkelde landen, welke nu eenmaal zeer gevoelig was voor ruilvoet en grondstoffenprijzen. Zij vroegen om internationale grondstoffenovereenkomsten. Zij vroegen de SecretarisGeneraal om een studie over de invloed van synthetische stoffen op
de markt voor natuurlijke grondstoffen - en dat alles in bewoordingen
die twintig jaar later niet overdreven lijken, maar in 1952 voor de
2)
Westerse landen onaanvaardbaar waren
Het ontwerp werd aangenomen met 35 stemmen voor

(voornamelijk

Latijnsamerikaanse en Kominform-landen), 15 tegen (de Westerse landen, onder andere ook Nederland) en 9 onthoudingen

. De numerieke

meerderheid van de ontwikkelingslanden ging hier met felle uitspral.Ecosoc resolutie 427 XIV "Full employment and international economie stability".10 juli 1952. In:E/2332.
2.A/2332.

З.АІд.Verg.resolutie 623 VII "Financing of economie development
through the establishment of fair and equitable p r i c e s for primary
commodities and through the execution of n a t i o n a l programmes of i n 
tegrated economic development".21 december 1952.In/2361.
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ken de weg op die alleen tot verbreding van de tegenstellingen tus
sen rijke en arme landen kon leiden.
In iets minder geprononceerde vorm herhaalde dit proces zich
rond de ontwerpresolutie waarin Uruguay en Bolivia het recht van ie
der land op zijn eigen natuurlijke bronnen ter sprake brachten. De
resolutie was voor de rijkere landen overbodig en in te scherpe be
woordingen geformuleerd. De Westerse vertegenwoordigers lieten niet
na de ontwikkelingslanden erop te wijzen, dat deze zich in verband
met de iFC-discussies geen verslechtering in de relatie met de par
ticuliere investeerders konden veroorloven. Nederland erkende het
nationale recht

ац de ontwikkelingslanden op hun eigen rijkdommen,

maar maakte enig voorbehoud over de toepassing ervan:"Economie deve
lopment of underdeveloped countries is after all such a predominant
problem that one must be extremely carefull not to sacrifice the so
lution of this problem to a treatment expressed in a slogan that
promises more than it gives"

. Ook andere UNO-Leden erkenden het

nationale recht van de ontwikkelingslanden op hun bodemschatten zo
volmondig, dat bevestiging ervan in een resolutie steeds overbodiger
werd. Toen het ontwerp toch dreigde te worden aangenomen, vroeg Ame
rika in een amendement, dat ieder land - ongeacht of het nationale
dan wel particuliere exploitatie van natuurlijke hulpbronnen wenste in ieder geval de internationale rechten en gebruiken en de belangen
van vreemde onderdanen zou respecteren. De ontwikkelingslanden zagen
niet in, waarom internationale gebruiken boven hun nationale rechten,
en waarom de belangen van vreemdelingen boven de belangen van hun
2)
. Een

burgers moesten prevaleren; zij verwierpen het amendement

amendement van India, dat om handhaving van vertrouwen en samenwer
king vroeg, kwam er wel door

. Het was in dezelfde geest als de

ontwerpresolutie gesteld, maar in gematigder bewoordingen. In de
plenaire zitting van de Algemene Vergadering werd het Indiase amen
dement nog wat afgezwakt, zodat Nederland en anderen van tegenstem
mers tot stemonthouders werden en alleen Amerika, Engeland, NieuwZeeland en Zuid-Afrika nog tegen het "right to exploit freely
1.Verslag...I953,bijlage
33 рад.235-238.
2.17 stemmen vóór(oa.Nederland),28 tegen,5 onthoudingen.
3.31 stemmen vóór,l tegen (USA),19 onthoudingen (oa.Nederland).
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natural wealth and resources" stemden

Studies en discussies over andere ontwikkelingsproblemen

Met de bespreking van de technische hulp en de financiële bijstand zijn wij beland aan de grens van ons onderwerp. Hoewel deze
studie hier kan eindigen, lijkt het toch interessant even over de
grens heen te stappen naar enkele eindere gebieden waarop de UNO belangstelling voor de ontwikkelingslanden toonde. Het gaat om kwesties als volledige werkgelegenheid, landbouwsystemen, statistiek
en bevolkings- en migratievraagstukken. De congressen, studies,
rapporten, besprekingen en besluiten op deze gebieden namen in de
jaren 1949-1952 zo snel in aantal toe, dat een afzonderlijke mono2)
grafie
erover de moeite waard lijkt . Hier worden alleen enkele
hoogtepunten aangestipt, voornamelijk aan de hand van uitspraken
van de hoogste beleidsbepalende organen van de Verenigde Naties,
de Economische en Sociale Raad en de Algemene Vergadering. De indeling en de volgorde van bespreking is willekeurig, omdat alle aspecten in elkaar grijpen.
Het eerste breed opgezette rapport over volledige werkgelegenheid verscheen in 1949 onder de titel National
measures

for

full

employment

and

international

. Het bevatte een aantal aanbevelingen

tot stabilisatie van de werkgelegenheidssituatie in de hele wereld
en wees op het belang van internationale investeringen voor de economische ontwikkeling en dus voor de werkgelegenheid in de ontwikkelingslanden. Aansluitend verzond de Secretaris-Generaal in februari
1950 vragenlijsten aan alle Leden van de Verenigde Naties om meer
over hun werkgelegenheidspolitiek te weten te komen. De ontwikkelingslanden waren vrij beknopt in hun antwoorden: alleen ontwikkeling kon een einde maken aan de open en verborgen werkloosheid,
dus werkgelegenheidspolitiek was voor hen vertaalbaar als ontwikke4)
lingsbeleid
1.Alg.Verg.resolutie 626 VII "Right to exploit freely natural wealth
and resources".21 december 1952. In: A/2361.
2.WiJtesel2 1954 bevat een eerste aanzet in deze richting.
3.E/1584 en Ecosoc resolutie 222 E IX.
4.de antwoorden samengevat in Α/1Θ44.
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De Economische en Sociale Raad was hiermee niet tevreden. In
een uitvoerige resolutie van 25 paragrafen vroeg de Raad de Secretaris-Generaal om alle Leden een nieuwe vragenlijst te zenden
Ook wilde de Raad, dat de Secretaris-Generaal een groep deskundigen
zou uitnodigen om de gevolgen van recessies te bestuderen - hetgeen
voor de ontwikkelingslanden medio 1950, tijdens het hoogtepunt van
de Korea-boom, weinig relevant was. Als resultaat van dit verzoek
verscheen het reeds genoemde rapport Measures for international
2)

economie

stability

In de Algemene Vergadering spraken de ontwikkelingslanden bij
monde van Brazilië hun ontevredenheid uit over het laatste rapport,
dat volgens hen teveel aandacht gaf aan de conjuncturele werkloosheid en de structurele werkloosheid niet voldoende besprak. Cuba
diende twee ontwerpresoluties in, welke beide werden aangenomen.
Door de ene vroeg de Vergadering om hulp voor de ontwikkelingslanden bij het verzamelen van gegevens over werkgelegenheid en werkloosheid; in de andere verzocht zij om een studie over het voorkomen van werkloosheid bij landbouwmechanisatie
De Economische en Sociale Raad sloot zich bij de gemaakte opmerkingen aan en vroeg de Secretaris-Generaal in zijn jaarlijkse
vragenlijst meer aandacht te besteden aan de structurele werkloos4)
heid in ontwikkelingslanden

. in februari 1952 werden de aangepas-

te vragenformulieren verzonden. De antwoorden kwamen niet voor de
volgende vergadering van de Raad binnen

. Toch zette de Ecosoc de

werkgelegenheid op de agenda van zijn zomerzitting van 1952. Het
besprak met name de inflatie die met het toenemen van de werkgelegenheid gepaard kon gaan. De Secretaris-Generaal moest gegevens
verzamelen over de ervaringen die men overal ter wereld op dit ge-

1.Ecosoc resolutie 290 XI (zie bladz.313 noot 1 ) ; de vragenlijst
werd op 1 december 1950 verzonden.
2.E/2156.
З.АІд.Verg.resolutie 407 V "Guides for organization and collection
of economic data in underdeveloped countries".12 december 1950.
In:A/1775. En Alg.Verg.resolutie 408 V "Mechanization and unem
ployment in underdeveloped countries".12 december 1950.In:A/1775.
4.Ecosoc resolutie 371 В XIII "Full employment".28 augustus 1951.
In:E/2152.
5.UN-publ.1952.II.A.2.
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bied had opgedaan en in 1953 hierover rapporteren

. Het Secreta

riaat kwam echter al spoedig tot de conclusie, dat het onmogelijk
was de werkgelegenheidssituatie van andere inflatiebevorderende
2)
factoren te isoleren
. Herhaaldelijk in zijn pogingen teleurgesteld,
plaatste de Economische en Sociale Raad vanaf 1954 de werkgelegenheid
voorlopig niet meer als afzonderlijk punt op zijn agenda.

Werkgelegenheid alleen was niet genoeg; ook arbeidsproduktiviteit
was van belang. Hoewel dit voor iedereen duidelijk was, vroeg Haiti
tijdens Ле zesde Algemene Vergadering in een ontwerpresolutie om
maatregelen ter verhoging van de wereldproduktiviteit. De vage en
- ooit volgens Nederland - zinloze resolutie werd met grote meerder3)
heid aangenomen
Plichtsgetrouw produceerde de Secretaris-Generaal hierop een
overzicht van maatregelen welke op dit gebied in diverse landen ge
nomen waren en deed hij een aantal voorstellen voor internationale
4)
actie . Hij bepaalde zich tot de produktiviteit in de bestaande
industrie, zodat zijn rapport voor de ontwikkelingslanden nauwelijks
interessant was. De ontwikkelingslanden wezen erop, dat zij vaak
niet tot produktiviteitsverhoging konden komen, omdat het Westen de
hiervoor vereiste kapitaalgoederen niet kon leveren. Andere Leden van
de Raad suggereerden, dat desondanks een soort van wetenschappelijk
bemiddelingsinstituut nuttig zou kunnen zijn, teneinde de ontwikke
lingslanden van de technische vooruitgang op de hoogte te houden

Als de ontwikkelingseconoom H.Linneman in 1964 nog kan constate
ren dat de statistiek van elementair belang is maar in de ontwikkelingslanden te weinig aandacht krijgt

, dan zal het niemand ver

bazen, wanneer in de beginjaren van de Verenigde Naties herhaaldel.Ecosoc resolutie 426 A en В XIV "Full employment : consideration
of replies from governments to the questionnaire on full employ
ment".9/10 juli 1952.In:E/2332.
2.A/2404.
З.АІд.Verg.resolutie 522 VI "Methods to increase world productivi
t y " . ^ januari 1952.In:A/2119.
4.E/2265;zie ook E/2224.
5.A/2172 en Ecosoc resolutie 416 E XIV "Methods to increase world
productivity".12 juli 1952.In:E/2332.
б.Ьілпетап I964,рад.17.

318
lijk opmerkingen over gebrekkige gegevens opduiken. Hierboven heb
ben wij reeds gezien, hoe het gebrek aan statistisch geschoold per
soneel leidde tot hulpverlening door de Technical Assistance Admi
nistration van de Verenigde Naties. Het accent viel hierbij op op
leidingen, conferenties en cursussen.
Buiten de directe sfeer van de internationale bijstand ont
plooiden de Verenigde Naties eveneens omvangrijke activiteiten op
statistisch gebied. Met enig recht kon de Secretaris-Generaal in
1952 opmerken, dat het statistisch bureau van de Verenigde Naties
"the central international agency for the collection and publica
tion of official statistics" was

.Het verleende diensten aan de

Verenigde Naties, verzamelde gegevens voor de regionale commissies
en de Gespecialiseerde Organisaties en verschafte ook veel andere
openbare of particuliere instanties informatie. Bijzonder verdien
stelijk maakte het bureau zich door de internationale vergelijk
baarheid van de statistische gegevens te bevorderen. De standaardi
satie maakte heel wat studies en conferenties noodzakelijk. Het
resultaat hiervan bestond meestal uit een aanbeveling van de Ecosoc
tot het aanvaarden van een of andere internationale classificatie
2)
of standaard
Indrukwekkend is de lijst van publikaties op statistisch gebied.
De voornaamste zijn wel het Statistical Yearbook
Yearbook,

en het
Demographic
3)
die beide in 1949 voor het eerst verschenen . "These two

yearbooks bring together substantially all the important economic,
social and demographical statistical series at present publicly
4)
available in the world", zei de Secretaris-Generaal in 1951
In 1952 waren de gegevens al zo talrijk geworden, dat alleen de b e 
langrijkste series jaarlijks konden worden gepubliceerd en andere
tabellen roulerend om de paar jaar gingen verschijnen. Een Monthly
bulletin of statistics

en een Population

and vital

statistics

re-

1.A/2141.
2.bijvoorbeeld Ecosoc resolutie 229 XI(12 juli 1950,in:E/1849)over
"Standard International Trade Classification", "Index numbers of
industrial production", "National income and social accounts" en
"Social statistics"; en Ecosoc resolutie 380 В XIII (30 augustus
1951,in:E/2152)over "Definitions of customs areas".
З.Ш-риЫ. 1949.XVII. 1 e w . ; UN-publ. 1949. XIII. 1 e w .
4.A/1844.
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port

hielden de gegevens per maand of kwartaal bij. In 1951 ver

scheen het eerste yearbook

of international

trade

statistics

,

dat een voortzetting van de International trade statistics van de
Volkenbond was. Het werd elk kwartaal met Commodity

trade

statistics

aangevuld.
Belangwekkend zijn de National

income

and expenditure

statistics,

2)
waarvan sinds 1952 jaarlijks twee delen verschenen

. Het aanvullen

de rapport JVational and per

countries,

capita

incomes,

seventy

1949

bracht de Algemene Vergadering tot het verzoek iets dergelijks meer
in het bijzonder voor ontwikkelingslanden samen te stellen . Het
resultaat, National income and its distribution in underdeveloped
4)
countries,werd in 1951 gepubliceerd

De cijfers van de
World population

Demographie

trends,

1920-1947

Yearbooks

en van de studie over

wezen spoedig uit, dat econo

mische ontwikkeling leidde tot verbeterde levensomstandigheden,
betere gezondheidszorg en daling van het sterftecijfer bij een ge
lijkblijvend geboortecijfer. De bevolkingstoename had overal ter
wereld invloed op de sociaal-economische ontwikkeling. In het over
zicht van Findings of studies
tion

trends

and economie

on the relationship

and social

factors

between

popula

komen echter geen ge

gevens voor die in het bijzonder op de ontwikkelingslanden betrek6)
king hebben . De Bevolkingscommissie van de Economische en Sociale
Raad vroeg meteen om deze lacune op te vullen, omdat de demografi
sche gegevens en vraagstukken moesten worden verwerkt in de ont
wikkelingsplannen. De Verenigde Naties gaven technische hulp en
lieten onder andere in India, Tanganyika en Ruanda-Urundi demogra
fische studies uitvoeren
Bij de demografische problemen kreeg de migratie en haar gevol1 .UN-publ. 1951. XVII. 2 e w .
2.Ш-риЫ.1951.Х ІІ.4 e w .
3. Ш - р и Ы . 1952 . XVII. 8 .
4.Ш-риЫ. 1951. XVII. 3.
5.Ш-риЫ. 1949. XIII. 3.
б.later onder een andere titel uitgegeven als UN-publ.1953.XIII.3,
met een selectie over de ontwikkelingslanden in UN-publ.1954.
XIII.7.
V.India niet gepubliceerd; de andere UN-publ.1949. XII1.2 en
1953.XIII.4.
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gen herhaaldelijk bijzondere aandacht

. Tijdens de derde Algemene

Vergadering vroegen enkele Latijnsamerikaansee landen de aandacht
van de Economische en Sociale Raad hiervoor en in 1952 brachten zij
2)
het onderwerp weer op tafel
. De zevende Algemene Vergadering
aanvaardde toen een resolutie, waarin op de Leden en niet-Leden
van de wereldorganisatie een beroep werd gedaan om tot bilaterale
Of multilaterale migratieovereenkomsten te komen

. De Wereldbank

kreeg het verzoek haar steun hierbij te willen verlenen. Hoewel
het een vage uitspraak was, die van weinig reële betekenis leek,
waren er toch vierentwintig UNO-Leden die zich kennelijk op geen
enkele wijze wilden verplichten en zich dus van stemming onthielden.

Rond 1950 beschouwde men de landbouw eerder als een grote risicofactor dan als een van de belangrijkste uitgangspunten voor de
vooruitgang van de minderontwikkelde gebieden. Het was gedeeltelijk
een gevolg van de mode van die dagen, die het Westerse model met
vooral veel industrialisatie als norm hanteerde.
Op initiatief van Polen verzocht de derde Algemene Vergadering
in 194Θ de Economische en Sociale Raad om in samenwerking met de
Voedsel- en Landbouworganisatie en andere Gespecialiseerde Orga4)
nisaties een studie te maken van de landbouwkundige problemen
In 1950 kwam Polen weer met twee ontwerpresoluties over agrarische
hervormingen en landaanwinning. Beide ontwerpen werden met algemene
stemmen aanvaard

. in de eerste resolutie vroeg de Algemene Verga

dering om een rapport over de onrechtvaardigheden in de agrarische
structuren, die de economische ontwikkeling belemmerden. In het

rapport: Land reform : Defects
to

economic

development,

in agrarian

structure

as

obstacles

dat het Secretariaat ingevolge dit be

sluit samenstelde, stond, dat het onmogelijk was een standaardop
lossing voor te schrijven en dat de agrarische hervormingen moesten
l.UN-publ.1953.XIII.11.
2.Alg.Verg.resolutie 209 III(zie hoofdstuk 4 ) .
З.АІд.Verg.resolutie 624 VII "Migration and economie development".
21 december 1952.1η: A/2361.
4.Alg.Verg.resolutie 202 III (zie hoofdstuk 4 ) .
5.resp.Alg.Verg.resolutie 401 V "Land reform". 20 november 1950.
In:A/1775. Alg.Verg.resolutie 402 V "Development of arid land".
20 november 1950. In: A/1775.
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worden geïntegreerd in ruimer opgezette ontwikkelingsplannen

. De

Ecosoc concludeerde hieruit, dat het onderwerp vooral de aandacht
2)

van de technische hulpafdeling verdiende

De tweede resolutie betrof het in cultuur brengen van droge
landstreken en leidde tot studies over International

on water

control

and utilization

en .Development of and

co-operation

Land

De Economische en Sociale Raad vond hierin aanleiding de ontwikkeling van droge landstreken aan de zorg van de Gespecialiseerde Or4)
ganisaties over te laten
Het optreden van Polen leek stimulerend te werken. De Verenigde
Staten organiseerden in de loop van 1951 een Conference on world
land tenure problems en in de eerstvolgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering was het de USA die, samen met Brazilë, Thailand
en Pakistan, het onderwerp aansneed

. Hoewel de Economische en So-

ciale Raad het thema in de richting van de technische hulp had gebogen en de Amerikaanse ontwerpresolutie dit wilde bevestigen, waarschuwde de Nederlandse afgevaardigde ervoor om het vraagstuk van de
agrarische structuren niet al te zeer te verbinden aan de verwante
problemen van technische hulp of economische ontwikkeling.Uiteindelijk aanvaardde de Algemene Vergadering unaniem een veelzijdige resolutie, die behalve over de verdeling van het grondbezit ook handelde over credieten, prijzen, belastingen en de financiering van
hervormingen
Verder nam de Algemene Vergadering nog een afzonderlijke resolutie aan over een nauw verwant onderwerp, de honger m

de wereld

De Leden wilden een bredere aanpak van het hongerprobleem dan alleen
maar incidentele acties. Daarom wensten zij maatregelen tot vergroting van de voedselproduktie en verbetering van de voedseldistribu1.E/2003.
2.Ecosoc resolutie 370 XIII "Land reform" 7 september 1951.In:E/2152.
3.E/2205,E/2191.
4.Ecosoc resolutie 417 XIV "International co-operation on water control and utilization and on the development of a n d land" 2 juni
1952. In:E/2332.
S.Staley 1954,pag.251.
6.Alg.Verg.resolutie 524 VI "Land Reform".12 januari 1952,In:A/2119.
zie ook pubi.1951.II.B.3.
7.Alg.Verg.resolutie 525 VI "Food and famine".26 januari 1952.
In:A/2119.
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tie. Van de Secretaris-Generaal verwachtten zij een plan voor actie
bij eventuele hongersnood. De Secretaris-Generaal deelde na korte
tijd mee, dat zijn maatregelen niet veel verder konden reiken dan
de voorbereiding van bepaalde procedures;voor het overige viel
vanwege de vereiste flexibiliteit niet veel te regelen

er

. De Econo-

mische en Sociale Raad was het niet met hem eens en sprak zich in
2)
de loop van 1952 nog eens nadrukkelijk uit op dit punt . Van de
regeringen, van het Rode Kruis en soortgelijke organisaties, en
van de FAO vroeg hij specifieke maatregelen. De Raad gaf de Secretaris-Generaal opdracht om de coördinatie tussen dese instanties te
regelen.

Toen in de loop van enkele jaren de bevordering van de economische ontwikkeling van minderontwikkelde gebieden steeds meer aspecten bleek te hebben die allemaal aandacht eisten, kwam onherroepelijk het moment waarop men door de bomen het bos niet meer zag.
Frankrijk en Chili vreesden in 1951 kennelijk, dat dit moment niet
veraf meer kon zijn. Tijdens de zesde Algemene Vergadering presenteerden zij in de vorm van een ontwerpresolutie een veelomvattende
beschouwing over de interdependentie van de economische problemen.
Zij vroegen om gezamenlijke maatregelen in een duidelijke samenhang. Ontevreden delegaties van ontwikkelingslanden

amendeerden

het ontwerp dermate, dat unanieme aanvaarding niet meer mogelijk
was. Omdat de indieners juist aan eensgezindheid op dit punt bijzonder veel waarde hechtten, trokken zij hun ontwerp in. Nederland
betreurde dit, maar nam het initiatief toch niet over
Cuba, dat rond dezelfde tijd een ontwerpresolutie

indiende

onder de titel van geïntegreerde economische ontwikkeling, verstopte onder dit opschrift niet zo'n brede visie als Frankrijk en Chili,
maar een tamelijk beperkt pleidooi voor industrialisatie van de ontwikkelingslanden. De Economische en Sociale Raad kreeg het verzoek
een studie te maken over een programma van snelle industrialisatie
van de ontwikkelingslanden en terzake concrete maatregelen aan de
Algemene Vergadering voor te stellen. Nederland was het met de
1.E/2220.
2.ECOSOC resolutie 425 XIV "Food and famine".30 juni 1952.In:E/2332.
3.Verslag...1952,pag.126-127.
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algemene strekking van deze resolutie wel eens, maar onthield zich
van stemming/ omdat het zulke vage economische studies nutteloos
achtte. De resolutie werd aangenomen
In de eerstvolgende vergadering van de Ecosoc probeerden veel
Leden de basis van de toch al vage opdracht te verbreden. Het resultaat van alle voorstellen en amenderingen was een resolutie die
tegelijkertijd een hoogtepunt en een dieptepunt was in de zorg voor
2)
ontwikkelingsbevordering van de Economische en Sociale Raad . Een
hoogtepunt, omdat de Raad toonde dat hij wel degelijk wist wat er
allemaal bij een gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelingsbeleid
komt kijken. Een dieptepunt, omdat de Ecosoc zich uitsprak in een
vage resolutie en geen praktische conclusies aan zijn inzicht verbond. In de considerans van resolutie 416 F van 11 juli 1952 zei
de Economische en Sociale Raad namelijk "that co-ordinated and integrated policies of economic development must make provision for
industrial diversification,
agricultural

production,

in harmony with the development of
with a view to ensuring the economic

independence of the countries concerned, taking full advantage
of the benefits of international trade and promoting social

welfare

of their inhabitants". Met deze inhoudsopgave sloot de Raad het
verkennende werk van de eerste zeven jaren af.

1.Alg.Verg.resolutie 521 VI "Integrated economie development".
12 januari 1952. In: A/2119.
2.Ecosoc resolutie 416 F XIV "Integrated economie development".
11 juli 1952. In: E/2332.

HOOFDSTUK 11

NEDERLAND : DE ERFENIS GEDEELD

Organisatie en prestatie

In hoofdstuk 8 hebben wij gezien, hoe de organisatie van de Nederlandse ontwikkelingshulp zijn oorsprong vond in het Ministerie
van Overzeese Gebiedsdelen en in 1950 om verschillende redenen moest
worden overgeboekt naar Buitenlandse Zaken.
In het voorjaar van 1950 formuleerde de voorzitter van de WITHALL, E. de Vries, een advies aan de regering over de wenselijke reorganisatie

. In augustus 1950 nam de regering dit advies over. De

uitvoering ervan kon tamelijk snel zijn beslag krijgen, want op 15
juli 1950 waren de benodigde gelden al aangevraagd. In een ontwerp
van wet tot wijziging van de begroting van het departement van Buitenlandse Zaken voor 1950 was f

100.000 gereserveerd voor de orga-

nisatie van de werkzaamheden in Nederland en de Nederlandse deelna2)
me aan technische hulp-conferenties in het buitenland
In het ontwerp van De Vries werd de Commissie van Beheer verheven tot een interdepartementale Commissie voor Internationale Technische Hulp. Een Bureau voor Internationale Technische Hulp zou als
uitvoerend orgaan optreden. Het Bureau moest administratief in het
Ministerie van Buitenlandse Zaken worden ondergebracht. De WITHALL
zou volgens De Vries moeten blijven bestaan als een werkgroep van
de Commissie ITH, in het bijzonder belast met de met-departementale
contacten.
De instelling van de Commissie ITH en de verschuiving van de
uitvoerende instantie naar Buitenlandse Zaken viel samen met het
afscheid van De Vries, die naar Washington vertrok voor een functie
bij de Wereldbank. Een topambtenaar van Buitenlandse Zaken, de vroel.het advies is niet in de openbare archieven terug te vinden.
2.Handelingen,1949-1950,Tweede Kamer»Bijlagen 1734 nrs.1-4.
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gère vicevoorzitter van de WITHALL dr. C.L.Patijn, werd voorzitter
van de nieuwe Commissie ITH, met als vicevoorzitters dr. R.W. van
Diffeien van

het Ministerie van Uniezaken en dr. I.Samkalden van

het Ministerie van Landbouw. De andere departementen die een vertegenwoordiger in de Commissie ITH benoemden, waren Financiën, Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat, Onderwijs Kunsten en Wetenschappen, Sociale Zaken, Wederopbouw en Volkshuisvesting en Binnenlandse
Zaken.
Hoewel zij al op 31 januari 1951 haar eerste vergadering bele'gde,
ontving de Commissie ITH pas op 3 april 1951 haar officiële taakomschrijving van de regering

. Zij moest adviseren over m

Nederland

te treffen voorzieningen ten behoeve van de ontwikkelingsbijstand,
de hulpactiviteiten van de verschillende overheidsinstellingen coördineren en de samenwerking met andere instanties die een functie in
de bijstand konden vervullen, bevorderen. De laatste bepaling maakte
het de Commissie moeilijk om activiteiten in de sector van het bedrijfsleven onder coördinerende regelingen te brengen.
De Commissie ITH kreeg ook tot taak toezicht te houden op en
leiding te geven aan het Bureau ITH. Het Bureau moest.
1.gegevens verzamelen over de behoefte van de ontwikkelingslanden
aan technische en wetenschappelijke bijstand, over de internationale, regionale en bilaterale hulpprogramma's, en over de Nederlandse mogelijkheden tot multilaterale of bilaterale bijstand,
2.bemiddelen voor de uitzending van Nederlandse deskundigen naar
minderontwikkelde landen,
3.buitenlanders, die in verband met de hulpprogramma's Nederland
bezoeken, opvangen en bevorderen dat deze bezoeken aan het gestelde doel beantwoorden,
4.de uitvoering van speciale hulpprojecten (mede) verzorgen;
5.financiële

controle voeren op de besteding van de Nederlandse

bijdragen aan het uitgebreide hulpprogramma van de Verenigde Naties.
De kern van het nieuwe Bureau ITH kwam voort uit het WITHALLsecretanaat. Plaatsvervangend directeur werd H.G.Quik, secretaris
van de WITHALL.

Hij aanvaardde zijn nieuwe functie op 15 september

1.Ministeriële Beschikking nr.28067.
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1950 en verhuisde op 1 april 1951 met een handvol ambtenaren van
Uniezaken naar Buitenlandse Zaken. Voor de algehele leiding vond
men intussen een "zwaardere" figuur in dr. J.P.Bannier, een voormalig functionaris uit - alweer - de Indische sector. Hij was oudGecommitteerde Indische Zaken. Bannier nam graag de leiding over
de nieuwe activiteiten op zich, maar wilde zich er wel goed op
voorbereiden. In augustus 1950 stelde hij onder meer als voorwaarde voor aanvaarding van de functie, dat de Minister hem de gelegenheid zou geven zich in New York op de hoogte te gaan stellen
van het waarom en het hoe van de nieuwe hulpactiviteit. Daarom
werd Bannier opgenomen in de

Nederlandse delegatie naar de vijfde

Algemene Vergadering der Verenigde Naties en kreeg hij de kans
zich in de hoofdkwartieren van diverse wereldorganisaties te oriënteren. Het duurde zodoende enige tijd, voordat het Bureau ITH
zijn directeur kreeg, maar dat werd toen ook iemand die in internationale kringen goed thuis was - zoals uit Banniers latere carrière binnen de Verenigde Naties ook zou blijken.
De WITHALL was in de nieuwe opzet niet zo goed in te passen
als De Vries had gedacht. Zij kwam op 21 juni 1951 voor het laatst
bijeen. De soepele en tamelijk informele samenwerking van belangstellende individuen maakte plaats voor een wat officiëler overlegorgaan, waarin de deelnemers met een duidelijk mandaat namens
hun departementen spraken. In de Commissie ITH zaten aanvankelijk
nog dikwijls dezelfde personen als in de WITHALL. Naarmate de werkers van het eerste uur verdwenen, nam de verambtelijking in de
Nederlandse hulporganisatie toe.

Toen op 1 januari 1951 de Commissie en het Bureau voor Internationale Technische Hulp hun werkzaamheden officieel begonnen, kwam
de Nederlandse ontwikkelingshulp definitief in het uitvoerend stadium. De voorbereiding was voorspoedig verlopen, niet alleen in Nederland, maar ook op internationaal vlak. Persoonlijke contacten,
zo belangrijk voor een actieve deelname aan de internationale samenwerking, waren eind 1950 door Bannier gelegd bij de FAO, de Wereldbank, het IMF, de UN-TAA en de Point Four-administratie. Als lid van
de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering had hij ruim-
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schoots de gelegenheid gekregen de voorbesprekingen welke De Vries
medio 1950 op het ШО-Secretariaat had gevoerd, uit te werken. Na
aanvaarding van zijn functie in Nederland reisde Bannier al spoedig
ook naar Genève, Rome en Parijs om contact op te nemen met de ILO,
de WHO en de UNESCO. Aan de Nederlandse delegatie naar de ECAFEconferentie van 1951 werd een speciale afgevaardigde toegevoegd die
contacten moest leggen in het Verre Oosten. Ook in de Commissie
Overzeese Gebieden van de OEEC in Parijs benoemde de Nederlandse
regering een deskundige van ITH. Omgekeerd bezochten vertegenwoordigers van de Wereldbank, de FAO, de ILO en de ECE in de loop van
1951 Nederland.
Binnen Nederland werd het netwerk eveneens uitgebreid. In de
loop van 1951 stelde de Commissie voor Internationale Technische
Hulp een werkcommissie technische wetenschappen en een werkcommissie voor technische hulp in, waarmee de Commissie ITH goede relaties
onderhield. De

Commissie Technische Hulp Landbouw kwam in de loop

van 1951 met de Landbouwhogeschool in Wageningen tot overeenstemming
over de stichting van een Internationaal Landbouw Studiecentrum
(6 september 1951). Het latere Internationaal Agrarisch Centrum riep
vanaf het begin hoge verwachtingen op

. Bij het Ministerie van On-

derwijs ging zoveel om, dat wij daaraan een afzonderlijke paragraaf
moeten wijden.
Buiten de sfeer van de overheid was er het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs, dat nauw met de Commissie ITH samenwerkte voor de
selectie van deskundigen. De Nederlandse Heidemaatschappij voelde
zich verwant aan de FAO; haar buitenlandse operaties strekten zich
steeds meer uit tot de ontwikkelingslanden. In 1954 nam de Heidemaatschappij ten behoeve van die activiteiten de naam ILACO (International Land Development Consultants) aan. De NEDECO (Netherland's
Development Consultants), die in 1951 ontstond, was bedoeld voor
alle soorten van Nederlandse technische activiteiten in het buitenland, maar bepaalde zich in de praktijk voornamelijk tot projecten
in ontwikkelingslanden. Voor de betrekkingen met de particuliere
instanties die wel in de WITHALL deelnamen maar niet meer in de
l.zie Handelingen,1951-1952, Tweede Kamer, Verslag pag.1064
(Droesen); Schermerhorn I95I; Quik 1954.
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Commissie ITH waren vertegenwoordigd, werd een contactcommissie gevormd.
De Commissie voor Internationale Technische Hulp hield op 31
januari, 2

februari, 4 april en 30 mei 1951 haar eerste bijeenkom-

sten. De opeenvolging was zo snel, omdat enkele elementaire problemen nog om een oplossing vroegen. De Commissie boog zich onder andere over "de vraag waar het optimale punt ligt van het Nederlandse
belang bij de uitzending van Nederlandse deskundigen en bij de ontvangst van buitenlandse fellows" - een onbegrijpelijke vraag,waarop
het antwoord niet gegeven, althans niet gepubliceerd is. Ook de organisatie van het Bureau vergde in het begin enige begeleiding van
de Commissie. Later in het jaar volgden nog zes vergaderingen, waarin de Commissie onder andere de coördinatie tussen Nederlandse instanties en de instructies aan Nederlandse ШО-delegaties bekeek.
De organisatie van de ontwikkelingshulp vroeg in 1951 f 133.950
aan overheidsgelden

. Het bedrag kwam beschikbaar doordat de voor

1951 uitgetrokken ƒ 70.000 bij begrotingswijziging met ƒ 63.000
2)
. Het kleine Bureau voor Internationale Technische

werd verhoogd

Hulp van zes stafleden en zeven personeelsleden, dat de meeste van
deze middelen gebruikte, was zijn geld ruimschoots waard. Het ontplooide activiteiten op zeer veel gebieden en timmerde daarbij zoveel mogelijk aan de weg. Op 10 mei 1951 verscheen het eerste nummer van een maandelijks bulletin, dat het Bureau in praktisch dezelfde vorm en indeling bleef verzorgen tot 1968. Het maandblad
gaf een beschrijving van de gang van zaken bij het Bureau en bevatte
telkens gegevens over uitgezonden deskundigen, ontvangen fellows en
speciale projecten.
Op 18 april en 24 augustus 1051 verschenen twee kwartaalverslagen van het Bureau ITH met gedetailleerde gegevens. De serie ging
niet verder, maar werd vervangen door jaarverslagen. Het eerste,
over 1951, werd op 3 maart 1952 door Patijn en Bannier getekend.
Een extra tussentijds overzicht van de stand van de Nederlandse
hulpverlening werd opgenomen in de brief over de internationale
1.Handelingen,1951-1952,Tweede Kamer»Bijlagen A 2300 III 3 (Memorie van Toelichting Begroting Buitenlandse Zaken 1952,Min.Stikker).
2.Handelingen,1950-1951,Tweede Kamer»Bijlagen 2531(Wijziging Begroting Buitenlandse Zaken 1951).

329
technische hulp, op 23 mei 1951 door de Minister van Buitenlandse
Zaken aan de Tweede Kamer aangeboden
Toen het Bureau op 1 januari 1951 van start ging, lagen er al
97 aanvragen voor de uitzending van deskundigen die bij de WITHALL
2)
. Vóór 1 april kwamen er nog eens 123 nieuwe

waren binnengekomen

aanvragen b i j , waarvan 55 bilaterale; in het tweede kwartaal werd
nog eens om 152 deskundigen gevraagd, waarvan 46 bilateraal, en
voor het einde van 1951 lagen er al 642 aanvragen. Het Bureau reageerde op

vrijwel alle aanvragen met de voordracht van een of meer

deskundigen : -277 voordrachten,waarvan 126 bilateraal,vóór 1 april
1951 en nog eens 65 voordrachten,waarvan 16 bilateraal,in het tweede kwartaal

. Lang niet alle aangeboden deskundigen werden gecon-

tracteerd. In het eerste kwartaal van 1951 bereikte het Bureau
overeenstemming over de uitaending van 14 deskundigen, in het tweede
4)
kwartaal over 12 en in het tweede halfjaar nog eens over 55
Met een totaal van 56 in multilateraal verband uitgezonden deskundigen in 1951 bezette Nederland in het uitgebreide hulpprogramma
van de \ferenigde Naties een eervolle derde plaats na de \ferenigde
Staten en Engeland. De prestatie bewees dat in het buitenland veel
waardering bestond voor de kennis en ervaring van Nederlandse deskundigen. Dit was voor Nederland van belang, want in de tweede helft
van 1951 duidden de eerste tekenen erop, dat niet alle ШО-Leden ge
lukkig waren met Nederlands onevenredig grote aandeel in het techni
sche hulpprogramma. De nietproportionele deelname kon alleen mogelijk
blijven bij zeer hoge persoonlijke en vakkundige kwaliteiten.
Het ruime Nederlandse aandeel in 1951 was behalve aan de kwali
teit van de betrokkenen, te danken aan de snelle bereikbaarheid
1.Handelingen,1950-1951,Tweede Kamer,Bij lagen A 1900 III 54.
2.deze en volgende cijfers uit de twee kwartaalverslagen en het

eerste Jaarverslag

ITH.

3.hiervan 105 voor Algiers en Marokko;op 23 mei 1951 schreef de
Minister van Buitenlandse Zaken dat het onzeker was of daar
goede kansen waren; de uitzending ging later niet door.
4.alleen de aanvragen van WHO en ICAO werden naar de betreffende
departementen doorgezonden, de andere door de ITH-organisatie be
handeld; het eerste Jaarverslag ITH spreekt van 81 uitgezonden
deskundigen;het Maandblad
ITH rekent soms alleen de EPTA-uitzendingen en/of de bilaterale uitzendingen en noemt in januari 1952
79 en in mei 1961 72 uitzendingen; wij houden ons aan de cijfers
van de jaarverslagen - zie ook Bijlage 3.4.
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van de kandidaten. De eerder aangelegde kartotheek van deskundigen
bewees hierbij goede diensten. Door de repatriëring van deskundigen uit Indonesië was een royale keuze mogelijk. Ook het ontbreken
van politieke risico's werkte in het voordeel van Nederland.Het was
nog maar een klein land zonder koloniale belangen. Aan de andere
kant was er ook tegenstand te overwinnen. Zowel de deskundigen als
hun werkgevers opperden het bezwaar, dat de tijdelijke afwezigheid
van een gekwalificeerd deskundige de carrière van de persoon en de
organisatie van het apparaat waarin hij had gewerkt, konden ontwrichten .
Op het gebied van de ontvangst van fellows speelde Nederland
in 1951 eveneens een voorname partij. Samen met België deelde het
de vierde plaats in het uitgebreide hulprogramma achter Amerika,
Engeland en Frankrijk. De houders van UNO-fellowships en beurzen
waren over het algemeen reeds afgestudeerd en op zoek naar gespecialiseerde praktijkervaring. Hiervoor moesten speciale studieprogramma's worden opgezet. De Nederlandse instellingen van hoger
onderwijs konden hierbij geen rol van betekenis spelen. Verscheidene universiteiten en hogescholen besloten daarom in 1951 ook mensen beneden de topgroep naar Nederland te halen voor een algehele
opleiding.
In mei 1951 schreef de Minister van Buitenlandse Zaken aan de
Tweede Kamer, dat "verwacht wordt dat in de eerstkomende maanden
het grote hulpprogramma van de Verenigde Naties en haar gespecialiseerde organisaties pas tot volle ontplooiing komt" . Evenals
bij de uitzending van deskundigen lag bij de fellowships het accent inderdaad op het tweede halfjaar van 1951. In het eerste kwartaal ontving het Bureau ITH 8, het Ministerie van Sociale Zaken 9
en het Ministerie van Onderwijs 4 bursalen, in het tweede kwartaal
kwamen er respectievelijk 5, 5 en 1 b i j . Aan het einde van 1951
2)
telde het jaarverslag van het Bureau ITH 63 buitenlanders
Eind 1951 meende het Bureau ITH dat "nu even een rustpunt is
bereikt. De vraag in hoeverre de thans ontwikkelde activiteiten beantwoorden aan de voorwaarden, die aan een long-term-programma moel.zie noot 1, pag. 329.
2.volgens Maandblad
ITH,januari

1952: 56. zie ook bijlage 3.5
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ten worden gesteld, vereist inderdaad bezinning op doel en middelen" . in feite signaleerde het Bureau

hiermee al na één jaar de

behoefte aan een evaluatie van zijn activiteiten. Het moest evenwel
nog achttien jaren op een officiële beoordeling wachten. Intussen
waren er wel personen, die hun visie wilden geven. "Wij zitten in
de moeilijkheid dat men slechts wat fellows en individuele deskundigen erop uit kan sturen, teneinde plannen op te maken, zonder
dat de mogelijkheid aanwezig is, die plannen tot uitvoering te
brengen, ook al zijn ze nog zo nodig". Schermerhorn, hier aan het
woord, meende dat de activiteiten niet aan de voorwaarden van een
long-term-programma voldeden. Het geldgebrek, de herbewapening en
uiteindelijk de Russen waren in zijn ogen de schuldigen. Toch maakten ook volgens deze insider de Commissie en het Bureau voor Internationale Technische Hulp er het beste van:"Ik wil hulde brengen
aan de organisatie die Nederland voor dit werk onder leiding van
de Minister van Buitenlandse Zaken op touw heeft gezet. Wij waren
daarmee aan de spits en de Verenigde Naties hebben daarvan een
2)
dankbaar gebruik gemaakt"

In 1952 maakte het Expanded Programme

een sterke uitbreiding

door. De totale bijdragen - en ook het Nederlandse aandeel - waren
voor 1952 even groot als voor de eerste anderhalf jaar maar de vraag
overtrof de beschikbare middelen en er moest een prioriteitenschema
worden opgesteld, zowel op internationaal als op nationaal niveau.
In internationaal verband gebeurde dit tijdens een conferentie van
vertegenwoordigers van nationale commissies en bureau's voor technische bijstand uit heel Europa, op 4 en 5 februari 1952 in Parijs.
Binnen de grenzen ging het wat langzamer. Pas eind 1953 kreeg men
er in Nederland oog voor dat de hulp op langere termijn moest worden
geprogrammeerd.

In 1952 bleef, ondanks enkele beschouwende volzin-

nen in het jaarverslag, de aandacht nog voornamelijk op organisatorische en administratieve aspecten gericht. Met een budget van
ƒ 207.000, een verhoging van 54% ten opzichte van 1951, wist het
Bureau bijna een verdubbeling van de Nederlandse hulpverlening te

Leerste Jaarverslag..

.ITH.

2.Handelingen 1951-1952,Eerste Kamer,Verslag pag.383.
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verwerken
Het Bureau ITH stond vanaf maart 1952 tijdelijk onder leiding
van Van Diffelen. Bannier ging voor anderhalf jaar naar Ceylon als
resident representative van de Technical Assistance Board van de
Verenigde Naties en als contactman tussen EPTA en Colombo-plan.Hij
was een van de

110 deskundigen die Nederland in 1952 langs multi2)
laterale organisaties uitzond . Al zakte Nederland hiermee naar

de vierde plaats, het handhaafde in 1952 zijn vooraanstaande posi
tie in de levering van EPTA-deskundigen. Dat Nederland zoveel van
de 1143 verzoeken om deskundigen met een uitzending beantwoordde,
had twee oorzaken. Op de eerste plaats bleek er veel vraag te zijn
naar de Nederlandse agrarische kennis; de FAO nam 50 van de 110
uitgezonden deskundigen in dienst. Op de tweede plaats had Neder
land zijn diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen ingescha
keld om meer bekendheid te geven aan de beschikbaarheid van Neder
landse deskundigen op allerlei gebied. In 1952 waren de resultaten
hiervan nog niet zo merkbaar - 31 bilaterale uitzendingen - maar
3)
toen in 1953 Nederland slechts 96 ШО-deskundigen kon uitzenden ,
haalde het door 63 bilaterale uitzendingen toch een kleine totale
groei. Zo werd tegelijkertijd voor het eerst aangetoond, welke rol
de Buitenlandse Dienst op dit gebied kon spelen.
De werving van uit te zenden deskundigen verliep in 1952 min
der soepel dan in het voorafgaande jaar, onder andere omdat de
stroom intellectuelen uit Indonesië niet meer zo groot was. De Nederlandse universiteiten en hogescholen leverden niet de top-deskundigen waar de internationale organisaties om vroegen. Bovendien drong
in Nederland de ШО-opvatting door, dat niet alleen deskundigheid
en beschikbaarheid maar ook aanpassingsvermogen een belangrijke
maatstaf bij de selectie moest zijn. Het vraagstuk van meer weten
schappelijke en persoonlijkheidsvorming kon alleen tot een oplos
sing komen, indien de jonge deskundigen een kans kregen om ervaring
op te doen.
1.Handelingen,1952-1953 ,Tweede Kamer,Bij lagen 3242 (Wijziging Begro
ting Buitenlandse Zaken 1952).
2.volgens Maandblad ГГЯ,теі 1961 : 93.
3.volgens Maandblad ITH,mei 1961 : 77; volgens A statistical
summary
1963 χ 117.
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De multilaterale organisaties eisten steeds de hoogste kwaliteit
èn ervaring. Daarom moesten de jonge Nederlandse deskundigen ingeschakeld worden in bilaterale programma's van technische hulp, die
langs diplomatieke kanalen tot stand kwamen. Hoewel het Nederlandse
Hulpprogramma, dat de wereldprimeur had van het systeem van assistentdeskundigen, pas in 1956 officieel begon, kondigde het zich in
1952 al aan. Met name landbouwminister Mansholt spande zich er voor
in. Hij bracht als eerste in 1954 ƒ 100.000 op zijn begroting voor
de uitzending van jonge landbouwkundigen.
De internationale organisaties hadden meestal aanstellingen van
3 tot 12 maanden aan te bieden, voor Nederlandse topfunctionarissen
te lang om gemist te worden en vaak ook moeilijk in te passen in hun
carrière. Bij bilaterale uitzendingen, die meestal over enkele jaren
liepen, deed dit bezwaar 2ich minder voelen. Als een deskundige na
volbrachte taak terugkeerde naar zijn oude plaats, ging veel van de
gespecialiseerde ervaring die hij had opgedaan in een ontwikkelingsland, maar die in Nederland niet van toepassing was, voor de goede
zaak verloren. Al deze bezwaren konden voor een belangrijk deel worden opgevangen, indien een vast deskundigencorps werd ingesteld.
Schermerhorn sprak in 1951 al van de wenselijkheid van een "nationale deskundigen reserve"

en het Bureau ITH constateerde in zijn

jaarverslag over 1952 dat verscheidene organisaties begonnen te
denken over een dergelijke vaste groep. Het duurde nog heel wat jaren, voordat de "Interdepartementale Groep Deskundigen ter Beschikking" tot stand kwam. Ook hier liep het Ministerie van Landbouw
voorop met de vorming van de zogenaamde "Landbouwpool" in 1964.
De voorbereiding van de uit te zenden deskundigen, een van de
taken van het Bureau ITH, werd in 1952 overgedragen aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen, dat van het Ministerie van Buiten2)
landse Zeiken een subsidie van f 50.000 hiervoor kreeg . De meer
gerichte voorlichting van het KIT bevorderde, dat een eenmaal benoemde deskundige sneller kon worden uitgezonden.
Bij de fellowships trad in 1952 een accentverschuiving op.
1.Schermerhorn 1951.
2.Handelingen,1952-1953,Tweede Kamer,Bij lagen A 2800 III 2 (Memorie van Toelichting Begroting Buitenlandse Zaken 1953,Ministers
Beyen en Luns).
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Naast de hooggekwalificeerde personen kwamen nu ook middelbare en
lagere krachten uit de ontwikkelingslanden naar het Westen. Vooral
de ILO maakte zich op dit gebied verdienstelijk. De Nederlandse
regering besloot, na overleg met de Stichting van de Arbeid, ook de
Nederlandse grenzen voor deze fellows open te stellen en het Ministerie van Sociale Zaken met hun verzorging te belasten. Eind 1952 kwamen 37 voorlieden en jonge arbeiders uit Joegoslavië

naar Neder-

land om in bouwbedrijven een praktische scholing van enkele weken
te krijgen

. In totaal kwamen in 1952 167 houders van intematio2)
naie fellowships en beurzen naar Nederland

Het parlement

Als gevolg van de Indonesische secessie moest Nederland zijn
plaats in de internationale samenleving aan een kritisch onderzoek
onderwerpen

. Het begin van de Korea-oorlog versterkte de nood-

zaak hiervan. In het debat over de Nederlandse buitenlandse politiek in het parlementaire zittingsjaar 1950-1951 kreeg de vernieuwing bijzondere aandacht. De internationale samenwerking, sinds
het einde van de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate door Buitenlandse Zaken nagestreefd, begon blijkbaar ook enkele kringen
buiten het parlement aan te spreken. In het parlement was de weerslag hiervan te vinden. De toon was optimistischer en getuigde van
meer zelfvertrouwen dan in vorige jaren. "Nederland geldt als een
zeer gewaardeerd lid van de internationale gemeenschap welks medewerking steeds op prijs wordt gesteld", zei de KVP-er Beaufort, die
het als lid van de Nederlandse UNO-delegatie uit de eerste hand
4}
wist . Het zelfbeklag van voorgaande jaren was bijna helemaal verdwenen, al was er een uitzondering die de regel bevestigde. "Arme
en verarmde landen, ook als die verarming een gevolg is van onze
strijd tegen het nazisme, hebben in deze wereld waar het materiële
1.Maandblad ITH, augustus 1952,-volgens Jaarboek Buitenlandse
Zaken
1952-53
waren er 34.
2.Λ statistical summary 1963 noemt er 143.
3.Handelingen,1950-1951,Eerste Kamer,Bij lagen A 1900 (Memorie van
Antwoord Algemene Politieke Beschouwingen Begroting 1951,31 maart
1951»Minister Drees).
4.Handelingen,1950-1951,Eerste Kamer,Verslag pag.621.(3 juli 1951).
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belang de doorslag geeft, niet veel in te brengen", zei Beaufort's
partijgenoot G.Kropman
De oorlog in Korea en de Nederlandse deelname daaraan stelden
Nederland op economisch, sociaal en financieel gebied voor nieuwe
vraagstukken. Met name de stijging van de grondstoffenprijzen kwam
hard aan. In een "Nota inzake de prijspolitiek" concludeerde de
regering, dat "in de wereld een belangrijke welvaartsverschuiving
plaatsvindt van de grondstoffen importerende naar de grondstoffen
producerende landen...Nederland is de dupe van deze ontwikkeling.
"2)
De ruilvoet- is ongunstiger geworden
. Door de prijsstijgingen en
de daaruit voortvloeiende schade aan de betalingsbalans daalde het
reële nationale inkomen in Nederland. Uit de verminderde inkomsten
moest niet alleen een compenserende produktievermeerdering, maar
ook een verhoogde defensiteinspanning bekostigd worden. "Een herziening van de rangorde in dringendheid der uitgaven op het gebied der
overheidswerkzaamheden" was dan ook onvermijdelijk
Moest het binnenlands economisch beleid meer dan vroeger worden
afgestemd op de buitenlandse politieke en militaire situatie, omgekeerd zou de buitenlandse politiek op haar beurt rekening moeten
houden met bepaalde eisen op binnenlands politiek terrein. In de
buitenlandse politiek nam de hulp aan ontwikkelingslanden een bescheiden plaats in en nog wel een plaats die in bijzondere mate gevoelig was voor binnenlandse omstandigheden. Veel leden van de Tweede
Kamer erkenden de grote betekenis van de technische hulp, maar wilden
van de Minister toch nog eens goed horen, welke mogelijkheden Neder4)
land op dit gebied had . Minister Stikker beloofde een nota over dat
onderwerp "zodra daaromtrent meer bijzonderheden bekend zijn"

. De

verschuiving van WITHALL naar ITH was op dat moment juist in volle
gang en formeel ressorteerde de uitvoering van de Nederlandse ontwikkelingshulp nog niet helemaal onder Buitenlandse Zaken. Vandaar
1.Handelingen 1950-1951,Eerste Kamer,Verslag pag.327;(10 april 1951).
2.Handelingen,1950-1951,Tweede Kamer,Bij lagen 1904(Nota inzake de
prijspolitiek,10 september 1950,Ministers Mansholt en van den Brink).
3.Handelingen,1950-1951»Eerste en Tweede Kamer,Verslag:Troonrede.
4.Handelingen,1950-1951»Tweede Kamer,Bij lagen A 1900 III 23 1(Voorlopig Verslag Begroting Buitenlandse Zaken 1951,19 oktober 1950).
5.Handelingen,1950-1951,Tweede Kamer»Bijlagen A 1900 III 24(Memorie
van Antwoord Begroting Buitenlandse Zaken 1951,16 november 1950).
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dat Stikker een geschikter moment wilde afwachten.
Enkele Kamerleden wilden alvast een paar suggesties voor de ministeriële nota aan de hand doen. Volgens de KVP-vertegenwoordigster
M.Klompé mocht Nederland trots zijn op zijn speciale ervaring op
tropisch, waterstaatkundig, juridisch en ander wetenschappelijk terrein en had het wel iets te bieden aan Afrika, Oost-Azië en ZuidAmerika

. Ook de liberaal H.Korthals zag mogelijkheden genoeg om

van de Indonesische ervaringen profijt te trekken."Onze mensen en
onze wetenschap kunnen niet alleen opbouwen", zei h i j , "maar onze
mensen kennen ook de voorwaarden, die in de oosterse landen vervuld
moeten zijn om aan die opbouw te kunnen beginnen. Zij hebben ook
besef hoe zij de nieuwe wegen moeten introduceren bij de bevolkingen,
2)
omdat zi] die oosterse volken kennen" . Hij wilde dus het accent
leggen op de hulp aan Zuid-Oost-Azië.
In de Eerste Kamer viel het accent eveneens op Zuid-Oost-Azië.
Verscheidene leden vroegen, dat Nederland bij de bestrijding van de
communistische penetratie daar zou helpen door "onbaatzuchtige hulp",
"ten dele wellicht naar analogie van het plan Marshall"

. Oud-

minister P.Kerstens meende - in fraaie Binnenhof-stijl - dat "er
ten aanzien van Indonesië en andere Oostaziatische landen zowel behoefte aan een nieuw pathos als aan een nieuw ethos" was. Hij stelde
verschillende vragen over de Nederlandse hulpverlening in Zuid-OostAzië om te zien "of Nederland met zijn zeer bijzondere positie in
de Zuidoostaziatische landen tot een adequate vervulling van zijn
4)
taak komt en tot een adequate aanwending van zijn krachten"
Kerstens partijgenoot Beaufort wist

het antwoord al: waar het om

humanitaire acties ging die financiële gevolgen hadden, was Nederland "giving too little and asking too much". Hij haalde er zelfs
de theoloog Thomas van Aquino bij om een en ander te onderstrepen
Minister Stikker zei, dat de Nederlandse deelname in de technische hulp van de Verenigde Naties vooral was gericht op Zuid-Oost1.Handelingen,1950-1951,Tweede Kamer,Verslag pag.1076-1077
(16 januari 1951).
2.Handelingen,1950-1951,Tweede Kamer,Verslag pag.1080(16 januari 1951)
3.Handelingen,1950-1951 , Eerste Kamer,Bij lagen A 1900 III(Voorlopig
Verslag Begroting Buitenlandse Zaken 1951,29 mei 1951).
4.Handelingen,1950-1951,Eerste Kamer,Verslag pag.625 (3 juli 1951).
5.Handelingen,1950-1951,Eerste Kamer,Verslag pag.619-621(3 juli 1951).
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Azië, dat "ook op bilaterale basis door Nederland aan deze landen
deskundige bijstand kan worden verleend", en dat "de regering reeds
meerdere malen van haar grote belangstelling voor het colombo-plan
blijk heeft gegeven en wat de verdere uitwerking betreft actief
blijft, daar zij zich bewust is dat het plan ook voor Nederland van
betekenis is". Hij rekende voor, dat eenderde van de Nederlandse
deskundigen naar Zuid-Oost-Azië was gegaan en eenderde van de in
Nederland ontvangen fellowshiphouders uit dezelfde regio gekomen
was, respectievelijk elf van de vijfendertig deskundigen en dertien
van de zevenendertig fellowships in het eerste halfjaar van 1951
Wat de omvang van de Nederlandse technische hulp betreft, maakte
de Minister een verontschuldigend gebaar: "Bij de beoordeling van
de cijfers moet worden bedacht dat de projecten voor verlening van
technische hulp zich nog eerst in een aanvangsstadium bevinden".
Toch meende hij te mogen zeggen, dat hij "zich steeds beijverd
heeft in internationale kring begrip te vinden voor het nut dat
uit Nederlands langjarige kennis en ervaring voor de ontwikkeling
kan worden getrokken". Het resultaat: " In verhouding tot andere
deelnemende landen kan het Nederlandse aandeel (in de technische
hulp) zeker niet onbelangrijk genoemd worden".
Met betrekking tot de ontwikkelingsfinanciering ging het ministerieel excuus wat verder. In antwoord aan de leden van de Eerste
Kamer die een soort Aziatisch Marshall-plan hadden gevraagd, stelde
hij: "Nederland is niet langer een rijk land en de omstandigheden
hebben ons onevenredig veel zwaarder belast dan de meeste andere landen". De beslissing over zo'η plan lag bij het Amerikaanse Congres,
dat de aangevraagde gelden voor militaire en economische hulp zou
moeten goedkeuren. De Minister voegde eraan toe, dat de kans op in
tensieve

financiële steun van de Verenigde Staten voor Zuid-Oost-

Azië belangrijk werd beïnvloed

door de zware Amerikaanse verplich-

tingen aan de militaire verdediging van de vrije wereld. Daarmee
was de hulpverlening ook in het Nederlandse parlement gekoppeld aan
de Koude Oorlog. Niet voor het eerst overigens. Reeds eerder had het
1.Handelingen,1950-1951,Eerste Kamer»Bijlagen A 1900 III (Memorie
van Antwoord Begroting Buitenlandse Zaken 1951,16 juni 1951);
Verslag pag.652-653 (4 juli 1951).
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antirevolutionaire Eerste Kamerlid H.Algra als zijn mening gegeven:
"Mijns inziens is het eerlijker het open te zeggen: het culturele
en sociale en charitatieve werk, dat de Verenigde Naties doen door
allerlei organen, geschiedt nog wel in naam van de UNO, maar is in
feite het werk geworden van de vrije volken"

Omstreeks de tijd van de besprekingen in de Eerste Kamer zond
de Minister van Buitenlandse Zaken op 23 mei 1951 aan de Tweede
2)
Kamer de toegezegde brief over de internationale technische hulp .
Hij deed verslag van de voorgeschiedenis, de oprichting en de
werkzaamheden van de interdepartementale Commissie en het Bureau
voor Internationale Technische Hulp en beschreef de meest gebruikelijke vormen van technische bijstand. Vervolgens noemde hij een
aantal redenen, waarom Nederland aan deze activiteiten meewerkte.
Als eerste punt stond er, dat Nederland een bijdrage kon leveren
tot verhoging van de welvaart in de wereld. Daarna volgden argumenten als een betere verstandhouding en wellicht commerciële relaties op plaatsen waar Nederland die vroeger weinig had.
Het is interessant te constateren, hoe zich sinds de nota van
15 juli 1950 een verschuiving heeft voorgedaan in de officiële argumentatie. Het ethische, zo men wil charitatieve, motief is op de
voorgrond gekomen, het exportmotief is zo ver naar de achtergrond
gedrongen, dat het van hoofddoel tot "wellicht" optredende bijkomstigheid is geworden. Van politiek-strategische belangen is in
het geheel geen sprake. Toch mag men eraan twijfelen, of met de
nieuwe officiële motivatie ook in werkelijkheid voldaan is aan de
in het parlement gevraagde onbaatzuchtigheid, nodig om de hongergebieden te helpen "waarvan de bewoners niet zonder protest zullen
3)
sterven"

Eind 1951 waren de internationale spanningen weinig verminderd.
Volgens leden van de Tweede Kamer was een van de hoofdbestanddelen
van de verdediging tegen het communisme "het op korte termijn vinden
van een nieuwe basis van samenwerking met de ontwakende en ontwaakte
1.Handelingen,1950-1951,Eerste Kamer,Verslag pag.617(3 juli 1951).
2.Handelingen,1950-1951.Tweede Kamer,Bijlagen A 1900 III 54.
3.Handelingen,1950-1951,Eerste Kamer,Verslag pag.450(12 juni 1951).
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volkeren van Azië en Afrika". De ontwikkelingshulp vormde uiteraard een belangrijk instrument hierbij. Beide facetten, defensie
en hulp, waren in de gedachte van de Kamerleden zelfs zó verweven, dat zij de Minister de vraag stelden of de ontwikkelingshulp
een onderdeel van de herbewapening dan wel een zelfstandig doel
1)
was
De Minister antwoordde dat "de hulp in de eerste plaats nodig
is om zichzelfs wil, dus om de ontwikkeling van de achtergebleven
gebieden te versnellen"? alleen had de Amerikaanse combinatie van
economische en militaire hulp de ontwikkelingsbi]stand meer i n ^ e
sfeer van de Westerse defensie getrokken dan de opzet van de Amerikaanse president moest zijn geweest. De

ШО-ontwikkelingshulp

leed hier echter niet onder, volgens de Minister, want "de hulp
aan laagontwikkelde landen is thans op bevredigende wijze door de
Verenigde Naties ter hanà genomen". De bilaterale hulp vormde een
aanvulling hierop en de regionale hulp van het Colombo-plan werd
door de Nederlandse regering ook goed in het oog gehouden. Voor
al deze hulpverlening gold volgens de Minister, dat het een zaak
2)
van lange adem was
Minister Stikker maakte nadrukkelijk onderscheid tussen strategie en ontwikkelingshulp, tussen Atlantisch Verdrag en de Verenigde Naties. Het viel hem m e t moeilijk, omdat, zoals hij zei,
"de organisatie van de Verenigde Naties van ons in de eerste plaats
een morele inspanning vergt, die veel sterker spreekt dan de betrekkelijk bescheiden contributie die van ons wordt gevergd om de organisatie in stand te houden", zulks in tegenstelling tot de zware
3)
financiële offers die het Atlantisch Verdrag van Nederland eiste
Helaas verliep in de Verenigde Naties niet alles naar wens.
Zelfs Beaufort was teleurgesteld en had moeite het nog voor de UNO
op te nemen. De politieke factoren gaan steeds meer overheersen,
zei h i j , en "niet onbedenkelijk is ook de dalende invloed van WestEuropa. Wij zijn wat het aantal betreft, gezien onze bevolking, on1.Handelingen,1951-1952,Tweede Kamer,Bijlagen A 2300 III 8 (Voorlopig
Verslag Begroting Buitenlandse Zaken 1952,24 oktober 1951).
2.ibid.. Ill 11 (Memorie van Antwoord Begroting Buitenlandse Zaken
1952, Minister Stikker,9 november 1951).
3.Handelingen,1951-1952,Tweede Kamer,\ferslag pag.491-495(21 nov.1951).
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dervertegenwoordigd. Doch men hield tot dusverre rekening met de betekenis van het oude Europa. Deze is nu de laatste tijd gaan verminderen" . Toch vond de Eerste Kamer, dat Nederland naar de mate van
zijn kunnen behoorde bij te dragen tot de doelen van de internationale samenwerking: vrede, veiligheid en welvaart. De internationale
technische hulp bood een gelegenheid hiertoe. Weer op het punt van
de relatie tussen defensie en hulpverlening beland, was de Eerste
Kamer van mening, dat deze twee m

financieel opzicht misschien con-

currenten waren, maar in hun uiteindelijke effect parallel liepen.
De defensie-inspanning remde de sociaal-economische opbouw, maar
grotere welvaart was onmisbaar voor de internationale vrede en veiligheid
Minister Stikker weigerde nogmaals dit verband te erkennen. Wel
gaf hij toe, dat er een bepaalde negatieve relatie tussen ontwikkelingshulp en vredesbevordenng bestond in het financiële vlak. Als
het Westen m e t moest bewapenen, meende hij, "zou op dit ogenblik
het vraagstuk van de ontwikkeling der onderontwikkelde landen in
volle omvang aan de orde zijn". Binnen de beperkte grenzen van zijn
mogelijkheden deed Nederland desondanks zijn best. De bijdragen
staken niet ongunstig af bij die van andere landen en de Nederlandse
regering zou tijdig aandacht besteden aan de

mogelijheden van het

SLINFED. Aldus de Minister
Een heel eigen bijdrage tot het debat leverde het socialistische
4)
Eerste Kamerlid W. Schermerhorn . Als oprichter en directeur van
het International Training Centre for Aerial Survey had Schermerhorn
veel contacten met de Nederlandse regering en met de Verenigde Naties gehad en hierbij een dieper inzicht gekregen m

de problematiek

van de internationale bijstand aan ontwikkelingslanden. Op 11 maart
1952 hield hij in de Eerste Kamer een lange rede, waarin hij fundamentele beschouwingen ten beste gaf over het verband tussen binnenlandse en partijpolitiek enerzijds en buitenlandse politiek aan de
1.Handelingen,1951-1952,Eerste Kamer,Verslag pag.375 (11 maart 1952),
2.Handelingen,1951-1952,Eerste Kamer,Bijlagen A 2300 III (Voorlopig
Verslag Begroting Buitenlandse Zaken 1952,30 januari 1952).
3.Handelingen 1951-1952,Eerste Kamer»Bijlagen A 2300 III (Memorie
van Antwoord Begroting Buitenlandse Zaken 1952,19 februari 1952);
Verslag pag.420 (12 maart 1952).
4.Handelingen,1951-9152,Eerste Kamer,Verslag pag.379-384.
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andere kant.
derland

Hij sprak over de isolationistische politiek die Ne

ббг de Indonesische onafhankelijkheid zo lang had gevoerd.

Over de Nederlandse plaats in de wereld was hij niet zo pessimis
tisch als enkele van zijn collega's: "Ondanks de vermindering van
grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, is mede tengevolge
van de wijziging in de internationale politieke situatie, de bete
kenis van ons land in de internationale politiek eer toe- dein afge
nomen". Schermerhom gaf toe, dat ook hij teleurgesteld was over de
Verenigde Naties, maar hij wilde de wereldorganisatie blijven steu
nen. Het verschijnsel van de afnemende Amerikaanse en Europese in
vloed in de Ш 0 noemde hij vanzelfsprekend. Het opkomende verzet
van de Latijnsamerikaanse en Aziatische have-nots vormde een onder
deel van de "klassenstrijd tussen de continenten". Het is geen vraag,
welke partij de socialist Schermerhom in deze strijd koos, al zag
hij wel de konsekwenties ervan in: " Wij geven gaarne toe dat ook
onze beginselen ons daarbij in de grootste moeilijkheden brengen".
De intercontinentale klassenstrijd was des te spannender, omdat
hij van enorme invloed was op de Oost-West-tegenstelling. Schermerhorn kwam tot de conclusie, dat technische hulp en ontwikkelings
financiering even belangrijk waren als de bewapening: "Dit is een
andere vorm van de verdediging van de vrijheid, die op lange termijn
niet minder is dan wij nu voor de afwending van het acute Russische
gevaar moeten opbrengen".
Schermerhom eindigde met twee socialistische waarschuwingen.
De eerste luidde: "Het kolonialisme is aan zijn eind". De onafhanke
lijkheid van de arme volken moest worden gerespecteerd en niet door
de pacifieke penetratie van een nieuw soort imperialisme ongedaan
gemaakt worden. De tweede: voor de ontwikkelingsfinanciering blijkt
de vrije economie inadequaat. Een synthese van planeconomie en per
soonlijke verantwoordelijkheid zou nodig zijn om op dit terrein van
de buitenlandse politiek iets te bereiken.
De redevoering van Schermerhom is meer dan twintig jaar later
nog het lezen waard, zowel om zijn principes als om de uitwerking
ervan. Het was de eerste parlementaire redevoering over de interna
tionale ontwikkelingshulp die verder ging dan een aantal losse op
merkingen en suggesties. Schermerhom presenteerde een geïntegreerde
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visie, waarmee men het niet in alle opzichten eens behoeft te zijn
om er toch een groot respect voor te hebben. Het was tevens een de
monstratie tegen de oppervlakkigheid, waarmee de Minister deze za
ken behandelde. Stikker accentueerde dit zelf door met niet meer
dan een woord van dank en algemene instemming op Schermerhoms rede
1)
te reageren
Tijdens de debatten over Buitenlandse Zaken en over Landbouw
in het Nederlandse parlement tijdens het zittingsjaar 1951/52 kwa
men nog twee aspecten naar voren die met het oog op latere gebeur
tenissen aandacht verdienen.
1. Bij de bespreking van de landbouwbegroting klaagden enkele
leden van de Tweede Kamer, dat er over Nederlands rol in de Ш 0 ontwikkelingshulp zo weinig in de openbaarheid kwam.Minister Mansholt
antwoordde, dat de geringe publiciteit niets afdeed aan de waarde
van het ontwikkelingswerk van de Verenigde Naties. "Deze materie
leent zich niet voor een spectaculaire vorm van publiciteit", meende
hij

Het werk van de Verenigde Naties is inderdaad moeilijk voor een
breed publiek te visualiseren. De voorlichtingsdiensten van natio
nale en internationale organisaties op het gebied van de ontwikke
lingshulp hebben echter in latere jaren bewezen, dat zij toch wel
enigszins m

staat zijn de problemen van de ontwikkelingslanden en

de verschillende vormen van hulpverlening over het voetlicht te
brengen. In de zeventiger jaren gaan enkele instanties zo'η
"spectaculaire vorm van publiciteit" zelfs weer achter zich laten
voor een meer nuchtere informatiestroom.
2. Door verschillende sprekers werd naar voren gebracht, dat
bij de begroting van Buitenlandse Zaken de "bekende markante tegen
stellingen tussen de partijen", die bij alle andere onderwerpen op
treden, ineens niet of nauwelijks meer bestonden. De socialist
Burger reageerde hierop: "Ik acht dit geen nadeel. Integendeel. Ik
1.Handelingen,1951-1952,Eerste Kamer,Verslag pag.420(12 maart 1952).
2.Handelingen,1951-1952,Tweede Kamer,Bijlagen A 2300 XI 7 (Vborlopig Verslag Begroting Landbouw Visserij en Voedselvoorziening 1952,
31 October 1951);Bij lagen A 2300 XI 9(Memorie van Antwoord Begro
ting Landbouw Visserij en Voedselvoorziening 1952,5 december 1951).
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acht dit juist een voordeel"

. zijn partijgenoot Schermerhom zag

het iets anders. Er waren wel verschillen, maar die waren van bijna
geen betekenis, want "er is tot op heden weinig sprake

яп een wer

kelijk concrete paragraaf "buitenlandse politiek" in de programma's
van de Nederlandse partijen. Alles is voor ons volk nog zo nieuw op
dit gebied". Alleen op het punt van dekolonisatie van de wereld zag
hij bepaald wel verschil tussen de socialistische en de andere partooen
-

·

•

2

)

Inderdaad zat Nederland rond 1950 in de periode van de zeer bre
de coalities. Hoewel er duidelijke nuances klonken, was van een ech
te polarisatie in het buitenlands beleid geen sprake. De Nederlandse
ontwikkelingshulp was nog geen object van partijpolitiek. Van alle
partijprogramma's uit de jaren 1945-1952 spraken alleen de verkie
zingsprogramma's voor 1952 van de Partij van de Arbeid en van de
Katholieke Volkspartij zich uit over de ontwikkelingshulp. De KVP
en de PvdA waren de eerste politieke partijen in Nederland die de
zorg voor de ontwikkelingslanden formeel in hun belangstelling be
trokken
Waarschijnlijk hangt het hiermee en met de onwennigheid en de
gebrekkige voorlichting samen, dat het parlement in alle zaken met
betrekking tot de ontwikkelingshulp jarenlang meer een informerende
dan een kritische toon liet klinken. Pas rond 1955 begon hierin ver
andering te komen. Dat was geen zorg meer voor Minister Stikker. Op
2 september 1952 droeg hij de verantwoordelijkheid voor het buiten
lands beleid over aan de Ministers Beyen en Luns.

De aanpassing van het Nederlands hoger onderwijs
\SDor

de Tweede Wereldoorlog hadden de Nederlandse universitei

ten en hogescholen zich in een bepaald opzicht op gebieden buiten
Europa gericht, in Nederland bestond een grote wetenschappelijke be
langstelling voor de "gordel van smaragd". Juristen, taalkundigen,
economen, ethnologen, botanici,land- bos- en mijnbouwkundigen gaven
1.Handelingen,1951-1952,Tweede Kamer,Verslag pag.461(20 november 1951).
2.Handelingen,1951-1952,Eerste Kamer,Verslag pag.379-384
(11 maart 1952).
3.zie bijlage 4.
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dikwijls in zulke mate aandacht aan tropisch Nederland, dat er afzonderlijke studierichtingen als bijvoorbeeld Indisch Recht en Tropische Bosbouw ontstonden. De universiteiten van Leiden en Utrecht,
de hogeschool te Wageningen en het in 1910 opgerichte Koloniaal Instituut in Arasterdam, vormden de voornaamste instellingen waar deze
interesse was geconcentreerd. Veel alumni trokken na beëindiging
van de studie naar de Oost, waar zij dikwijls hun wetenschappelijke
werk voortzetten. De weinige Indonesiërs die voor een vorm van hoger
onderwijs in aanmerking kwamen, belandden vóór de Eerste Wereldoorlog altijd en tot de Tweede Wereldoorlog nog dikwijls aan een van
deze vier instellingen. Bleven zij in Indonesië studeren, dan kwamen zij indirect onder de invloed van dezelfde instellingen, die
met hun Indonesische tegenhangers op allerlei manieren samenwerkten.
De Nederlandse universiteiten en hogescholen waren, behalve in
dit ene opzicht, weinig geneigd over de grenzen heen te kijken.
Leiden was een centrum voor de studie van Oosterse talen en de Vrije
universiteit in Amsterdam bezat enige aantrekkingskracht voor Zuidafrikaanse theologie- en rechtenstudenten, maar over het algemeen
was de Nederlandse academische wereld niet internationaal georiënteerd

. De voornaamste oorzaak hiervan was gelegen in het taalpro-

bleem, al had de Nederlandse atmosfeer van afzijdigheid en neutraliteit zeker ook invloed. De Nederlandse taal is geen wereldtaal en
werd algemeen te moeilijk geacht om alleen voor studiedoeleinden
aan te leren. Een klein land als Zwitserland, dat geen wereldmacht
was, maar wel meerdere wereldtalen kende, stond er wat dit betreft
2)
gunstiger voor . Weinig Nederlandse geleerden namen de moeite van
hun kant de hindernis te slechten door hun wetenschappelijke publikaties in vreemde talen uit te geven. Het gevolg van een en ander
was een geringe toevloed van buitenlandse studenten. Dezelfde beperktheid gold voor de Nederlandse tropenkennis, die over het algemeen tot de eigen koloniën beperkt was en zich afzijdig had gehouden van andere tropische en van de subtropische gebieden in de wereld.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een aantal elementen bij, die
1.volgens De Vries
1967.
2.van Ravenswaay 1969,рад.10

geeft interessante cijfers hierover.
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het Nederlandse wetenschappelijk isolationisme versterkten. Daar
was allereerst de wederopbouw,die zoveel mankracht en financiën
eiste dat voor het hoger onderwijs de eerste jaren niet de noodzakelijke middelen beschikbaar konden komen. De veranderingen in de
Nederlandse samenleving deden bovendien de behoefte ontstaan aan
deskundigen op allerlei gebied. Jong academici, geschoold in oude
of nieuwe takken van wetenschap, moesten zo snel mogelijk worden
afgeleverd aan de eigen maatschappij en voor het buitenland schoot
weinig over. Het verlies van Indonesië betekende voor de Nederlandse
universiteiten en hogescholen een slag. De weinige studierichtingen
die zich expliciet op gebieden buiten Nederland hadden gericht, maar
daarbij nooit buiten de grenzen van het Nederlandse Rijk waren gegaan, zagen hun afzetgebied verloren gaan. Aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog telde Indonesië 5000 Nederlandse academici en
nam het jaarlijks gemiddeld 320 nieuwe op

. Na 1945 gingen de

"Indische" studierichtingen gewoon door met hun programma's van
studie en opleiding. De in

Indonesië optredende onrust verhinderde

de uitvoering van onderzoekprojecten, maar in de collegebanken merkte men daar voorlopig niet veel van. Nieuwe studenten voor de indologische faculteiten van Leiden en Utrecht bleven zich tot 1949 aanmelden. Medio 1950 waren er 146 studenten voor deze richting, waar2)
van 48 pre-kandidaatsstudenten . Dit wil zeggen wat er in 1950 nog
48 studenten rondliepen, die in 1953 of 1954 een uitzending als bestuursambtenaar verwachten. Zelfs in meer ontwikkelde kringen bestond blijkbaar weinig inzicht in de gevolgen van de souvereiniteitsoverdracht.
Toen in 1949 de breuk met Indonesië definitief werd, ontstond
voor de speciale studierichtingen een noodsituatie. Ook in andere
faculteiten werd een vraagteken gezet achter de tropische oriëntatie.
Was een in honderden jaren opgebouwd arsenaal van kennis en ervaring
ineens waardeloos geworden? Zou Nederland zich voortaan niet alleen
politiek en economisch maar ook wetenschappelijk tot een kleine Europese figurantenrol moeten beperken? Of, als men dat niet wilde,
waar moest het geld vandaan komen om de tropenkennis up-to-date te
1.Handelingen,1949-1950,Eerste Kamer,Verslag pag.834-835,(28 juni
1950);van deze 5000 waren er ongeveer 2700 in overheidsdienst.
2.waarvan Leiden 121 en 37; Utrecht 25 en 11.
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te brengen en in stand te houden, nu de Indische schatkist en de
Indische bedrijven niet langer een deel daarvan bekostigden ?
Het eerste antwoord op deze vragen kwam niet uit universitaire
kring. Op 29 maart 1950 informeerden enkele leden van de Eerste Kamer bij de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, of de
regering al dacht aan voorzieningen voor de universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen die nodig waren, wilde
Nederland zijn taak ten aanzien van de ontwikkelingslanden nakomen .
Door hun vraag aldus te formuleren, gaven de Eerste Kamerleden aan,
dat zij niet wilden berusten in het verlies van Nederlands kennis
over Indonesië en dat zij deze

wilden verbreden tot een meer lan-

den omvattende tropenkennis.
Naar aanleiding van deze vraag nam Minister Rutten op 11 april
1950 het besluit tot instelling van een "Commissie inzake de aanpas2)
sing van het hoger onderwijs aan internationale behoeften" . Op 3
mei werd de Commissie geïnstalleerd. De snelle gang van zaken was
vooral te danken aan de chef van de Afdeling Hoger Onderwijs van
het departement, mr.H.J.Woltjer, die zich ernstige zorgen maakte
over de liquidatie van de indologische studies. De Commissie had,
behalve zijn voorzitter prof. dr. E. de Vries, niets gemeen met de
WITHALL-organisatie. Het Departement van Onderwijs, in internationale zaken altijd wat op zichzelf, wilde zich niet met Uniezaken
of Buitenlandse Zaken inlaten. De Vries was waarschijnlijk eerder
gekozen om zijn Indische ervaring en Wageningse professoraat dan
om zijn WITHALL-functie. Bij het vertrek van De Vries kwam de personele unie met WITHALL-ITH tot een einde en werd professor dr.
M.W. Woerdeman voorzitter. Mr. J.le Poole was secretaris en redacteur van de meeste nota's die de Commissie produceerde. Actieve
deelnemers waren met name Woltjer van het Departement, prof. dr.
J. Wils uit Nijmegen, prof. dr. A. de Block voor Tilburg en prof.
dr. C.Edelman van Wageningen.
De Commissie had enkele urgente zaken te behandelen, maar moest
ook een aanpassing voorstellen die op langere termijn zinvol zou
zijn. De positie van de studierichting Indonesisch Recht moest snel
1.Handelingen,1949-1950,Eerste Kamer,Bij lagen A 1400 VI (Voorlopig
Verslag Begroting Onderwijs Kunsten en Wetenschappen 1950).
2.Ministeriële Beschikking nr. 139329.
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geformuleerd worden, omdat staf en studenten zich nu toch wel on
gerust begonnen te maken over hun toekomst. Op 19 juni 1950 bracht
de Commissie advies uit over de opheffing van de studie in het In
donesisch Recht in de bestaande vorm en de handhaving van een cen
tri™ voor deze studie in Nederland. Op 7 juli volgde een meer ge
detailleerd advies over de Indologische faculteiten in Leiden en
Utrecht.
Breder opgezet was de nota die De Vries en Le Poole op 2Θ juli
1950 aan de Minister vän Onderwijs aanboden

. Zij presenteerden

daarin een aantal fundamentele beschouwingen en "aanvankelijke conclusies" van hun Commissie. Kort samengevat was de Commissie-de
Vries-Woerdeman van mening, dat het voor Nederland van vitaal belang
was zich niet te isoleren maar zich op de wereld te blijven richten.
Om hiertoe in staat te zijn, moest Nederland de wereld kennen en bestuderen. De Indische ervaring bood een goede grondslag om -aangepast
en aangevuld- Nederland op een aantal terreinen van wetenschap een
rol te laten spelen. De Commissie was van mening, dat de nieuwe opzet dienstig kon zijn voor de internationale ontwikkelingssamenwerking, mits aan een viertal voorwaarden werd voldaan:
1.Nederland moest meer op de kwaliteit dan op de kwantiteit letten.
Daarom moest het geen grote aantallen studenten aanlokken, maar
opleidingen voor kleine groepen op graduate of postgraduate

ni-

veau organiseren.
2.Omdat deze cursussen van betrekkelijk korte duur zouden zijn,
mocht men van de cursisten niet verwachten dat zij speciaal hiervoor de Nederlandse taal zouden gaan leren. Het gebruik van een
of meer wereldtalen was dus noodzakelijk.
3.Geen Nederlandse universiteit of hogeschool zou in staat zijn op
eigen kracht zo'η gevarieerd studieprogramma op te zetten. De
Commissie pleitte daarom voor interuniversitaire samenwerking.
4.Zowel vanwege de Nederlandse ervaring op dit gebied als vanwege
de situatie in de ontwikkelingslanden zou een bijzonder accent
moeten liggen op de sociale wetenschappen.
De commissie kwam me τ: een concreet plan, dat aan deze conclusies
en voorwaarden leek te beantwoorden. Zij pleitte voor de oprichting
l.pro formaide nota schijnt nooit officieel vrijgegeven te zijn.
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van een Internationaal Academisch Instituut, waarin Nederlandse en
buitenlandse docenten gespecialiseerde cursussen van hoog niveau en
korte duur zouden geven aan buitenlandse en ook wel aan Nederlandse
studenten. In deze instelling konden de hoogleraren uit de oude Indologische studierichtingen hun kennis en ervaring inbrengen en konden ook leerstoelen voor nieuwe wetenschappelijke disciplines als
"sociologie der niet-Westerse beschavingen" worden ingericht

. De

Commissie wilde op bescheiden schaal beginnen, maar wel zo spoedig
mogelijk. Uiterlijk in september 1951 moest een tweejarige cursus
in de bestuurswetenschappen beginnen, in 1953 gevolgd door kortere
meer gespecialiseerde cursussen van bijvoorbeeld zes maanden op hetzelfde gebied.
De Minister van Onderwijs aanvaardde de uitgangspunten en - in
grote lijnen- het concrete voorstel van de Commissie. Ook zijn collega's in de Ministerraad wilden op 7 augustus 1950 de plannen voor
een internationaal academisch instituut wel steunen. Kennelijk had
de regering grote verwachtingen daarvan, niet alleen op wetenschappelijk gebied: "Ongetwijfeld kan de stichting van een internationale
academie voor het herstel van onze internationale positie in ideëel
2)
en in economisch opzicht van belang worden"
De verwezenlijking van het plan zou aanzienlijke financiële offers vragen en daarom wilde men beperkt beginnen, met studenten op
ШО-beurzen en docenten uit universitaire kring, zodat alleen het
2)
gebouw wat zou kosten

. Niet alle parlementariërs waren het hier-

mee eens. Sommige meenden dat Nederland niet over voldoende financiële middelen beschikte om een internationale academie op te zetten. Zij waren van opvatting, dat een instelling van beperkte opzet
juist geen propaganda voor Nederland zou zijn

. De Minister was

l.er zit waarschijnlijk wel enige waarheid in de opmerking dat het
onderscheid westers-nietwesters "ongetwijfeld een uitvinding van
een met werkloosheid bedreigde Hollandse indoloog in de jaren vijftig"is(H.Hoetink-Akademisch kolonialisme en zo.In: Sociologische
Gids,juli/augustus 1971,jaargang 18 no.4,pag.373).
2.Handelingen 1950-1951,Eerste Kamer,Bij lagen A 1900(Memorie van
Antwoord Algemene Politieke Beschouwingen Begroting 1951»Minister
Drees, 31 maart 1951).
3.Handelingen,1950-1951,Eerste Kamer, Bijlagen A 1900 (Voorlopig
Verslag Algemene Politieke Beschouwingen Begroting 1951,
9 januari 1951).
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echter al met de voorbereidingen begonnen, "aangezien het uit internationaal oogpunt bepaald nodig zal zi]n aan de uitgewerkte plannen
reeds over enkele maanden bekendheid te geven".Hl] wilde de uitvoering overlaten aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen, zowel om hun eigen verantwoordelijkheid als om de sfeer van academische vrijheid en onafhankelijkheid te handhaven
Voor de universiteiten betekende het ministerieel vertrouwen,
dat zij uit hun isolement moesten treden en zich aan een vorm van
samenwerking wagen. Was dit misschien al veel gevraagd, het objfect
van de samenwerking maakte hen niet enthousiaster. De relaties met
Indonesië waren altijd meer de zorg van afzonderlijke hoogleraren
en instituten geweest dan van de universiteiten als zodanig. Er
was geen reden waarom dit zou veranderen, nu het om de tropische
gebieden in het algemeen ging. Hier stond tegenover, dat bepaalde
instituten in moeilijkheden zaten nu het voorwerp van hun wetenschappelijke belangstelling bijna onbereikbaar geworden was. Zij
hadden dringend behoefte aan een nieuwe zingeving voor hun bestaan en emplooi voor hun staf en studenten. Het waren vooral de
hoogleraren van deze afdelingen die er bij hun universiteitsbesturen
op aandrongen om aan de door de Minister gewenste

samenwerking

deel te nemen.
Het duurde enige tijd, voordat in dit krachtenveld een communis
opinio was gegroeid. De Commissie-de Vnes-Woerdeman

was in minder

dan drie maanden tot een advies gekomen, de universiteiten en hogescholen hadden ruim anderhalf jaar nodig om elkaar bij het voorgestelde plein te vinden. "Those who know the Netherlands and are familiar with the independent spirit of these

institutes of higher

education and with the opposition of views which exists in this very
special world, will realize what it means that all these institutes
were agreed on the matter of international co-operation", schreef
2)
Quik later
De Nederlandse universiteiten begonnen met het terrein vanaf
academische hoogte te verkennen. Van 22 juli tot 10 augustus 1951
1.Handelingen 1950-1951,Eerste Kamer,Bijlagen A 1900 VI(Memorie
van Antwoord Begroting Onderwijs Kunsten en Wetenschappen 1951,
Minister Rutten, 1 augustus 1951).

2.Quik

1957.
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organiseerden zij samen in Leiden een cursus "Eastern and western
world - cultural contact, human problems, technical development".
Langs deze trits kwamen zij bij de noodzaak tot meer concrete samenwerking terecht. Na lang zoeken bereikten zij formeel een zekere eenstemmigheid hierover.
pp 11 januari 1952 kwamen in Den Haag president-curators en curators van alle Nederlandse universiteiten en hogescholen bijeen voor
de oprichting van de Netherlands Universities Foundation for International Co-operation (NUFFIC). De stichting kreeg als hoogste orgaan een Raad van Bestuur, waarin elke universiteit of hogeschool
door een curator, respectievelijk bestuurslid, en een hoogleraar
werd vertegenwoordigd. De Minister van Onderwijs kreeg in de Raad
van Bestuur een adviserende stem. In feite moest hij met zijn subsidies het werk van de stichting mogelijk metken en zou zijn eerste
vertegenwoordiger, Woltjer, zelfs secretaris van het Bestuur worden.
Ook de UNESCO werd uitgenodigd een vertegenwoordiger in de Raad aan
te wijzen. Prins Bernhard aanvaardde het hem aangeboden voorzitterschap.
Aan de NUFFIC droegen de Nederlandse universiteiten en hogescholen de taak op om het gewenste internationaal academisch instituut
in het leven te roepen. Al spoedig bleek dat het werk, door de NUFFIC
namens de universiteiten verricht, bijna helemaal buiten en niet
vanuit deze instellingen geschiedde. In de NUFFIC vonden de universiteiten jarenlang een rechtvaardiging voor de voortzetting van hun
eng-nationale taakopvatting. Zo kwam het, dat ruim vijftien jaar later de vraag kon worden gesteld, "of de arbeid der Commissie heeft
geleid tot een werkelijke aanpassing van de Nederlandse universiteiten en hogescholen aan internationale behoeften, of niet integendeel
door de oprichting van NUFFIC/ISS de aandacht in de daarop volgende
jaren ietwat werd afgeleid van de verantwoordelijkheid, die op onze
instellingen van wetenschappelijk onderwijs zelf rust"

. In de ja-

ren 1952-1967 ontgroeide de NUFFIC steeds verder aan de universitaire sfeer en maakte het zijn uiteindelijke doel "bevordering van het
internationale wetenschappelijke verkeer in de ruimste zin des
l.J.F.Holleman,H.G.Quik en G.van den Steenhoven "De universiteit en
de ontwikkelingslanden", in: De
taak...1967,pag.110.
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woords"

slechts in zeer beperkte mate waar.

De Commissie-de Vries-Woerdeman had voorgesteld het internati
onaal academisch instituut in september 1951 te laten beginnen. De
NUFFIC, in januari 1952 opgericht, moest hard aan het werk om de
cursussen althans in het najaar van 1952 te laten aanvangen. Het
baseerde zich op de plannen die de Commissie had uitgewerkt. Alleen
de opleiding van uit te zenden Nederlandse deskundigen werd in de
loop van 1952 door het Bureau ITH overgedragen aan het Tropeninsti
tuut in Amsterdam, zodat de nieuwe instelling uitsluitend voor stu
denten uit ontwikkelingslanden beschikbaar zou zijn.
De NUFFIC moest allereerst op zoek naar een vestigingsplaats
voor de internationale academie. Iedereen was het erover eens, dat
het een grote stad moest zijn. Sommigen vonden Amsterdam het meest
geschikt en wilden het nieuwe instituut verbinden aan de gemeente
lijke universiteit aldaar. Hiertegen verzette zich niet alleen de
naijver van de andere universiteiten en hogescholen, maar ook het
"linkse" imago dat die universiteit bij haar zusterinstellingen had.
Den Haag leek een betere keuze.
Het gebouw waarin de nieuwe academie zou worden gehuisvest,
diende aan een bijzondere voorwaarde te voldoen. De Commissie-Heringa
had, als subcommissie van de Commissie-de Vries-Woerdeman, in 1950
gewezen op de wenselijkheid van een gemeenschappelijke huisvesting
van de studenten in een "hall of residence" naar Engels model. Aanpassingsmoeilijkheden en taalproblemen konden in zo'η omgeving be
ter worden opgevangen. De NUFFIC had in zijn statuten expliciet als
een van zijn doelstellingen opgenomen "de sociale en culturele ver
zorging van de studenten van de academie te behartigen, onder meer
door de oprichting van een ontvangstcentrum en de stichting van
wooncentra"
Minister Rutten meende, dat een goede oplossing kon liggen in
het koninklijk paleis aan het Haagse Noordeinde, "Het Oude Hof".
Het was wel enigszins vervallen en - als men zoiets van een paleis
mag zeggen - uitgewoond, maar het was groot genoeg, lag centraal en
zou ook nog enige representatieve afstraling op de nieuwe academie
I.Statuten artikel 2 sub 3.
2.Statuten artikel 2 sub 2.
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hebben. Koninging Juliana, blij met een behoorlijke bestemming voor
het gebouw, gaf haar toestemming. Le Poole ging onmiddellijk aan
het werk om het weinig

geschikte paleis zodanig aan te passen, dat

het in september 1952 de eerste studenten kon herbergen. Slechts
met grote moeite en improvisaties lukte het de eerste adjunct-di
recteur om bijtijds gereed te zijn.
Voor de functie van eerste directeur of rector van de interna
tionale academie was De Vries volgens iedereen de aangewezen man.
Veel geld was er echter niet beschikbaar en de functie zou slechts
op part-time basis gehonoreerd worden. Met het oog op bijzondere
huiselijke omstandigheden gaf De Vries de voorkeur aan een aanstel
ling bij de Wereldbank. Men koos toen prof. dr. S.Hofstra, een
Amsterdams socioloog die vloeiend Engels sprak. In de lente van
1952 reisde Hofstra naar India en Pakistan om bekendheid te geven
aan het nieuwe instituut. Hij vond er voldoende belangstelling voor
graduate onderwijs bij mensen die een Bachelor's degree in sociale
wetenschappen hadden en verder wilden gaan voor een Master's in so
ciologie, anthropologie of aanverwante vakken. Op 15 oktober 1952
begonnen 22, merendeels Aziatische, studenten in Het Oude Hof aan
een tweejarige cursus. In januari 1953 kwamen er б studenten voor
een korte cursus bij.

Hoewel onze studie niet verder reikt dan het einde van 1952,
is het goed hier toch even stil te staan bij de problemen waarmee
NUFFIC/ISS in zijn eerste jaren geconfronteerd werd» De meeste moei
lijkheden hadden namelijk hun wortels in de jaren 1949-1952. In de
ze periode werd de grondslag van de wetenschappelijke ontwikkelings
hulp niet op de juiste premissen gebaseerd, de opzet niet voldoende
voorbereid en de organisatie te weinig doordacht. Het Institute of
Social Studies, zoals het internationaal academisch instituut in
middels was gaan heten, had aan de lange tijd van voorbereiding ken
nelijk toch niet genoeg gehad.
Het tamelijk gedetailleerde plan voor een internationaal insti
tuut, zoals dit in het rapport van de Commissie-De Vries-Woerdeman
voorkomt, is in twee dagen op de Hoge Veluwe in elkaar gezet· Waar
kort tevoren een streep onder het koloniale verleden was gezet,werd
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een nieuwe relatie tussen Nederland en de ontwikkelingslanden ontworpen. De geest van het verleden was echter in het resultaat van
de academische Hoge Veluwe-conferentie duidelijk te bespeuren. De
samenstellers van het rapport meenden, dat de sociale wetenschappen in de nieuwe academie een speciaal accent verdienden. De beschikbare Nederlandse ervaring op dit vakgebied legde bij de bepaling van deze voorkeur meer gewicht in de schaal dan de behoefte
van de ontwikkelingslanden, het aanbod meer dan de vraag, het verleden meer dan de toekomst. Wel werden rond 1950 "koloniale"
richtingen vervangen door "tropische" of "niet-westerse studies",
maar hiermee ging voorlopig geen wezenlijke andere aanpak gepaard.
Toen de ontwikkelingslanden hun wensen formuleerden, waren botsingen tussen hun vraag en het Nederlandse aanbod onvermijdelijk en
werd aanpassing aan Nederlandse zijde noodzakelijk.
De Nederlanders meenden dat zij de nadruk moesten leggen op de
sociale aspecten van de ontwikkeling bij wijze

van tegenwicht te-

gen de Amerikaanse technocratische opvatting van het ontwikkelingswerk. Terwijl de Amerikanen de vooruitgang wilden meten in cijfers
van produktie en consumptie, zeiden de Nederlanders, dat eeuwenlange koloniale ervaring hen had geleerd hoezeer verandering een
menselijk proces is. De bestudering van dit proces wilden zij zo
breed mogelijk aanpakken. Termen als "interdisciplinaire benadering" en "integratie van sociale wetenschappen" waren schering en
inslag bij de voorbereiding van de nieuwe academie. De ontwikkelingslanden bleken na enige tijd echter meer behoefte te hebben aan
opleidingen op gespecialiseerde terreinen en het Institute of
Social Studies moest daaraan tegemoet komen.
De eerste leiders van de ISS, Hofstra en Le Poole, waren het er
niet over eens, of de nadruk moest komen liggen op langere of kortere cursussen. Le Poole zag meer in korte cursussen waarmee geen
graad zou worden behaald, maar Hofstra wierf op zijn reis vooral
gegadigden die met een langere cursus een Master's graad wilden
halen.
Ook de verhouding tussen onderwijs en onderzoek werd in de voorbereidingen nauwelijks aangesneden. Niet alleen was het de vraag,
hoeveel tijd de studenten aan onderzoek moesten besteden, maar ook
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waar en hoe zij dit dienden te doen. Het instituut had immers een
staf die slechts op part-time-basis beschikbaar was. Al spoedig werd
duidelijk, dat een eigen onderzoekprogramma van het instituut zowel
voor studenten als stafleden absolute noodzaak,was.
Het zwakste punt van de nieuwe internationale academie bleek al
spoedig te liggen in de beperkte financiële middelen. Het ISS had
weinig stafleden in volledige betrekking in dienst. De hoogste leiding berustte bij een man die vanwege de geringe bezoldiging in Den
Haag zijn positie aan de Amsterdamse universiteit niet kon loslaten.
Ook zijn opvolger, de Leidse sinoloog prof. dr. J.Duyvendak, probeerde de organisatie van een afstand te leiden. Dit was praktisch
onmogelijk, want juist in de eerste tijd moest een groot aantal studieprogramma's worden opgesteld, meestal in overleg met docenten die
zelf ook slechts beperkt beschikbaar waren. Hofstra, de eerste rector, was een erudiet man, maar hij had niet de organisatorische
kracht van een De Vries. Botsingen met de meer praktisch ingestelde
Le Poole bleven niet uit. Resultaat was dat Hofstra medio 1953 en
Le Poole eind 1953 zich uit NUFFIC/ISS terugtrokken.
Zowel de meer fundamentele als de praktische problemen waren er
de oorzaak van, dat NUFFIC/ISS in de periode 1952-1955 moeilijke
jaren beleefden. In 1953 werd een taakverdeling tot stand gebracht,
waarbij de NUFFIC het administratieve en het ISS het wetenschappelijke gedeelte van het werk kreeg toebedeeld. P.J.A.Idenburg werd
pro deo NUFFIC-directeur. Het ISS zag in vier jaar tijd vijf reell
2)
tores komen en gaan . Pas na een regeringsingrijpen in 1955
en
het optreden van Quik en De Vries als eerste full-time-directeuren
van NUFFIC en ISS, begonnen voor beide organisaties betere tijden.

NUFFIC en ISS waren niet de eerste instellingen in Nederland
voor kennisoverdracht aan studenten uit ontwikkelingslanden. Op 1
september 1951 begonnen de cursussen van het International Training
Centre for Aerial Survey (ITC). Het was het werk van prof.dr.ir.
W.Schermerhorn.
Schermerhom was na de Tweede Wereldoorlog opgetreden als
1.Hofstra,Berg,Duyvendak, VLekke,In 't Veld.
2.o.a.op basis van een uitvoerige nota van Quik.
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minister-president onder het vaandel van "doorbraak en vernieuwing"
en ook na deze periode nauw bij het politieke gebeuren betrokken
gebleven. De Indonesische kwestie werd echter aangepakt op een wij
ze waarmee hij niet kon instemmen en ook uit heimwee naar zijn oude
vak begon hij zich uit het nationale politieke leven terug te trek
ken. In 1949 bereikte hem via de Nederlandse vertegenwoordiger bij
de \ferenigde Naties het verzoek om als persoonlijke deskundige zit
ting te nemen in een INO-commissie die het opsporen van natuurlijke
hulpbronnen bestudeerde. Het duurde niet Icing, of men erkende het
nut dat luchtfotografie en aanverwante technieken konden hebben
voor het opsporen van zulke hulpbronnen. Het ШО-Secretariaat con
cludeerde, dat twee centra, een op het westelijk halfrond en een
in Europa, noodzakelijk waren om deze specialistische kennis te
ontwikkelen en over te dragen. Schermerhorn werd gevraagd om de mo
gelijkheden voor een dergelijk centrum in Nederland te bekijken.
Schermerhom vond gehoor bij de Technische Hogeschool in Delft
en de Landbouwhogeschool in Wageningen, terwijl zijn politieke
geestverwanten, met name Mansholt en Lieftinck, hem op regerings
niveau steunden. Dankzij vele relaties wist hij spoedig het idee
ingang te doen vinden en de voorbereidende maatregelen af te ron
den.

FAO-functionarissen kwamen naar Nederland voor nader overleg

en al op 11 juli 1950 tekenden vertegenwoordigers van de Technische
Hogeschool in Delft en de Landbouwhogeschool in Wageningen de
stichtingsakte van het internationaal opleidingscentrum voor luchtkartering

. De secretaris van de Commissie-De Vries-Woerdeman reik

te in deze aanloopfase enkele malen de helpende hand, maar met de
WITHALL/ITH-organisatie vond weinig overleg plaats. Het ITC ontstond
in een geïsoleerde opzet als resultaat van Schermerhorn's eigen
ondernemingszin.

1.Schermerhorn

1969.

HOOFDSTUK 12

OP WEG NAAR DE WELVAART
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EEN NABESCHOUWING

De Verenigde Naties

De Organisatie der Verenigde Naties was bij haar oprichting in
1945 primair een politieke instelling.

Evenals haar voorganger, de

Volkenbond, berustte zij meer op de samenwerking van regeringen, dus
van politieke organen, dan op de verbondenheid van volkeren. Dit uitgangspunt is van het grootste gewicht voor een goed begrip van de
UNO-activiteiten in de jaren 1945 - 1952. Alleen internationale problemen waren een voorwerp van zorg voor de wereldorganisatie. Een
kwestie moest eerst in intergouvernementele termen vertaald worden,
wilde zij voor behandeling in de Verenigde Naties in aanmerking komen. Daar wachtte dan een politieke behandeling en, als alles goed
ging, een politieke oplossing. Helaas ging het lang niet altijd
goed. Naarmate de UNO als politieke organisatie vaker faalde, kreeg
men er geleidelijk oog voor, dat in het internationale werk ook de
economische karakteristieken kunnen domineren. In de door ons behandelde periode was het nog niet zo ver. Internationale economische
activiteiten waren in laatste instantie nog gebaseerd op politieke
motieven en gericht op politieke doeleinden.
Grote welvaartsverschillen zijn politiek riskant en economisch
onvoordelig, maar zij zijn vooral moreel onaanvaardbaar. Morele problemen zijn echter niet concreet genoeg om bij internationaal overleg bruikbaar te zijn. Zij moeten worden vertaald in economische
begrippen en bij voorkeur zelfs in cijfers. De meer hanteerbare gegevens kunnen dan een rol gaan spelen in het politieke spel. Een groot
deel van de studies, die de Verenigde Naties in de jaren 1945 - 1952
uitvoerde , was gericht·op de eerste vertaling, van morele naar economische begrippen. Veel debatten wijdden zich aan de volgende fase,
de vertaling van de economische gegevens in politieke handelingen.
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Alleen bij de Wereldbank vond juist het omgekeerde plaats; hier moes
ten politieke opvattingen in economische termen worden verhuld om in
discussie te kunnen komen
Na de dubbele verwerking was het oorspronkelijke probleem dikwijls
onherkenbaar. Het jargon van de UNO-resoluties met zijn subtiele
nuances was voor de meeste economen moeilijk verstaanbaar en moest
eerst door het UNO-Secretariaat worden omgezet. Om het van de deskun
digen naar de gewone mensen te brengen was nog een tweede behandeling
nodig bij de Voorlichtingsdienst van de Verenigde Naties. Vooraf, de
laatste slaagde er in de jaren 1945 - 1952 niet in zijn opdracht waar
te maken. Veel van de teleurstellingen over de werking van de Verenig
de Naties waren hieraan te wijten, dat de UNO zich weinig moeite gaf
om te hoog gespannen verwachtingen tot realistischer proporties te
rug te brengen.

De verenigde volken vaardigen de uitvoerders van hun politieke
wil af naar de internationale bijeenkomsten. De regeringen komen
hiermee te staan op de grens tussen nationale autonomie en interna
tionale samenwerking, een grens die rond 1950 nog niet tot een breed
overgangsgebied was uitgedijd. Nationale en internationale beleids
lijnen vielen zelden helemaal samen, in het gunstigste geval liepen
zij parallel, vaak stonden zij loodrecht op elkaar. De regeringen
van de grote landen probeerden de internationale politiek aan te pas
sen aan hun nationale belangen - het EPTA volgde duidelijk het Point
Four - terwijl de kleinere landen zich vaker moesten schikken naar
de wensen van de internationale gemeenschap. In deze spanningsvelden
is het van belang, over welke machtsmiddelen de internationale orga
nisatie beschikt om zich ten opzichte van de afzonderlijke staten
te laten gelden.
Het Handvest van de Verenigde Naties bevat op sociaal-economisch
gebied geen mogelijkheden om rechtsdwang uit te oefenen op een van
de Leden. Door de ondertekening van het Handvest en de toetreding
tot de wereldorganisatie aanvaardt een staat bepaalde algemene beginl.De opmerking dat "the Expanded Programme was handled in the General
Assembly purely as an economic question" (.Haviland 1951,рад. 130,
cursivering van mij) is beslist onjuist.
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seien. Bij de concrete uitwerking van die beginselen kein hij echter
tot niets worden gedwongen. Binnen de Verenigde Naties bestaat geen
mogelijkheid om een Lid tot het geven van ontwikkelingshulp te verplichten.
Kort na 1950 vergaten de ontwikkelingslanden verschillende malen/
dat oproepen tot steun aan het ontwikkelingswerk alleen effect konden sorteren bij vrijwillig besluit van elk afzonderlijk Lid. Meestal
kwam het moment voor dit besluit na afloop van de Algemene Vergadering, wanneer de UNO-delegatie naar de nationale hoofdstad was teruggekeerd. Een regering had daar minder last van de pressie van de
internationale publieke opinie en van buitenlandse vrienden en vijanden, en was er meer gevoelig voor nationale prioriteiten en kiezersgunst. Weinig Ministers van Buitenlandse Zaken waren geneigd om de
in New York genomen besluiten een royale follow-up te geven. Alleen
indien de internationale aanbeveling ook in het nationale beleid
viel in te passen - zoals bij Nederlands eerste royale EPTA-bijdrage
bijvoorbeeld het geval was - mocht men beter verwachten. In de periode 1945 - 1952 kwam de UNO-ontwikkelingshulp eigenlijk tot stand
door een groot aantal politieke beslissingen in afzonderlijke hoofdsteden, welke daarna werden samengevoegd. De grondslag van de UNOontwikkelingshulp lag uiteindelijk in de politieke bereidheid van
de regeringen der Lid-staten.

Niet alleen het primaat van de politiek was een vooroorlogse
erfenis in de Verenigde Naties. Wat er in het Handvest aan economische taken werd neergelegd, was eveneens voor een belangrijk deel
op zorgen uit de dertiger jaren afgestemd. De massale werkloosheid
dook tussen 1946 en 1952 op in bijna elke studie van de UNO over
economische vraagstukken. Om een nieuwe financiële crisis van vooroorlogse omvang te voorkomen, werd zelfs een apart Internationaal
Monetair Fonds gevormd.
In zo'η situatie mocht men al blij zijn, dat artikel 55 van het
Handvest althans de mogelijkheid bood om de ontwikkelingsproblemen
te gaan aanpakken. Van een concrete opdracht tot economische activi
teiten was aan de wieg van de UNO geen sprake. De praktische functies
welke de wereldorganisatie desondanks al spoedig op zich ham, hadden
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de eerste tijd een voorlopig karakter. De UNICEF, de sociale advies
diensten, het deskundigenprogramma en het Regular Program moesten
om de paar jaar nadrukkelijk worden geprolongeerd of opgeheven. Pas
vanaf 1949 kregen zij de een na de ander een permanente status. De
inrichting van een Technical Assistance Administration in het Ш О Secretariaat vormde eigenlijk de afsluiting van deze ontwikkeling.
Behalve de UNO dateren ook de meeste Gespecialiseerde Organisa
ties vein vóór V.J.-day. Zij zijn dikwijls afgeleid van veel oudere
organisaties, onafhankelijk van elkaar in de negentiende en twintigste eeuw ontstaan. Ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de
UNO zijn zij autonoom. De UNO, hoewel een van de jongste in het gezelschap, slaagde er vrij spoedig in zich op te werpen tot hoofd
van de United Nations Family. Dit bevestigde de superioriteit van de
politieke boven de econoiiische, culturele, sociale of technische
internationale samenwerking. Minstens even moeilijk was het de hele
familie in eendracht aan hetzelfde werk te zetten. De organisatie
van het Expanded Programme en de werking van de Technical Assistance
Board verliepen niet zonder wrijvingen. De Gespecialiseerde Organisaties vonden de UNO te jong, te politiek en te vaag; de UNO vond
de EPTA-partners te weinig tot samenwerking bereid. In dit opzicht
wees de toenemende betekenis van de Technical Assistance Board in
het uitgebreide hulpprogramma op een harmonisatie binnen het internationale systeem, waarbij de leiding van de UNO toch niet werd
aangetast.

Het enthousiasme voor wereldwijde politieke samenwerking bereikte in 1944 en 1945 een hoogtepunt. Daarna daalde het snel tot een
dieptepunt omstreeks 1949. De wereld werd opgedeeld in blokken. Hoewel de regionale samenwerking op zich niet strijdig is met de mondiale - dat was in San Francisco nadrukkelijk gestipuleerd - werd zij
toch als een smet op het streven naar een internationale rechtsorde
gezien. OEEC, Comecon en NATO stelden de regionale machtsorde boven
de wereldomvattende rechtsorde. Ook Nederland, dat altijd overtuigd
de voorkeur had gegeven aan recht boven macht in de internationale
politiek, deed, met de realist Stikker voorop, hieraan mee.
Hoewel het er in deze jaren op leek, dat de uitbouw van het
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régionalisme de wereldorganisatie verzwakte, bleek later dat het
misschien wel het behoud van de UNO betekende. De meest explosieve
materie werd op deze manier immers uit de UNO verwijderd en elders
ondergebracht. De nieuwe constructies trokken lange tijd de meeste
aandacht, zodat de wereldorganisatie in de schaduw verdween, maar
de laatste bleef tenminste bestaan. De Verenigde Naties verloren een
deel van hun taak op het gebied van vrede en veiligheid aan de regionale blokken. De zorg voor de welvaart kreeg hierdoor meer kansen
in de UNO. Naast de internationale rechtsorde trad het streven naar
een internationale welvaartsorde steeds meer op de voorgrond in de
wereldorganisatie.

Ondanks alle bezwaren was de UNO misschien toch meer dan enige
andere organisatie geschikt om de internationale ontwikkelingshulp
op gang te brengen. De UNO omvat een zeer groot aantal landen. Zij
heeft een interne structuur die beslist

niet perfect is, maar toch

de ervaring van enkele decennia van internationale samenwerking
weerspiegelt. Bij de besluitvorming vindt de macht van de sterkste
er een tegenwicht in het aantal van de minder sterken. De grondslag
van de organisatie is neergelegd in een Handvest dat ruim geformuleerd is en talrijke mogelijkheden biedt. Als middelpunt in een
stelsel van internationale organisaties en nationale regeringen, kan
de UNO een beroep doen op de kennis en ervaring van vrijwel de gehele
wereld en kan zij daarbij het hoogste niveau eisen. Zij kan haar
Leden niet dwingen, maar wel proberen te overtuigen. Argumenten nemen
in de UNO de plaats in van bevelen - al is het argument van de pressie er niet onbekend - en haar besluiten heten meestal 'aanbevelingen ' of 'verzoeken'.

De Algemene Vergadering vormt het hoogste en na 1950 ook het belangrijkste orgaan van de Verenigde Naties. De ontwikkelingslanden
toonden in de jaren 1945 - 1952 een duidelijke voorkeur voor de Algemene Vergadering. In de lagere organen van de UNO, zoals de Economische en Sociale Raad, de Commissie voor Economie en Werkgelegenheid en de Subcommissie voor Economische Ontwikkeling, werd op harde
en zakelijk-politieke wijze onderhandeld. De ontwikkelingslanden
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beschikten niet over machtsmiddelen om in dit overleg pressie uit
te oefenen, zij misten dikwijls de noodzakelijke ervaring in inter
nationale onderhandelingstechniek en last but not least waren zij
er meestal in de minderheid.
In de Algemene Vergadering konden de ontwikkelingslanden een
meerderheid vormen. Aanvankelijk maakten zij van deze mogelijkheid
geen gebruik. Zij probeerden de meer welvarende landen te overtuigen
van de noodzaak van internationale hulpverlening. Toen dit weinig
effect had, grepen zij naar de macht van hun aantal. Naarmate de
polarisatie tussen Oost en West sterker werd en haar invloed op de
Noord-Zuid-verhouding

deed gelden, gingen de ontwikkelingslanden

steeds meer gezamenlijk optreden. In de behandelde periode deden de
eerste verschijnselen hiervan zich voor in de vijfde, zesde en zeven
de bijeenkomst van de Algemene Vergadering. Het streven naar politie
ke overeenstemming werd in toenemende mate ingeruild voor het zoeken
naar een meerderheid van stemmen. De ontwikkelingslanden konden met
hun numerieke overwicht echter geen einde maken aan de realiteit van
de machtspolitieke verhoudingen. In hun resoluties won het wenselijke
het dikwijls van het haalbare.
Behalve over hun aantal beschikten de ontwikkelingslanden in de
Algemene Vergadering over nog een machtsmiddel dat zij in de lagere
UNO-organen moesten missen. De bijeenkomsten van de Algemene Verga
dering vonden plaats voor het forum van de wereld. De publieke opi
nie, voorzover deze zich voor het wereldgebeuren interesseerde, was
niet zo gevoelig voor ingewikkelde politieke constructies of econo
mische calculaties. Het eenvoudigste argument was dikwijls niet een
voudig genoeg voor de ШО-afgevaardigden die over de hoofden van de
aanwezige delegaties heen iets duidelijk wilden maken aan de bewoners
van eigen of andere landen. Het is opvallend, dat over het algemeen
de redevoeringen in de plenaire zittingen van de Algemene Vergadering
eenvoudiger van toon waren dan die in de lagere organen.
De ontwikkelingslanden beschikken over argumenten die rechtstreeks
tot de mensen spreken. Armoede, honger en ellende zijn in enkele
woorden pakkend

te schetsen. De noodzaak van internationale hulpver

lening behoeft er eigenlijk niet eens bij, zo voor de hand liggend
is die konsekwentie. Heel wat ingewikkelder is het voor de rijke
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landen om aan de wereld duidelijk te maken, waarom zij aan deze
hulpbehoefte niet voldoen. In de jaren 1945 - 1948 konden de ontwikkelingslanden de behoefte aan bijstand niet wetenschappelijk bewijzen maar wel gewoon op menselijk vlak duidelijk- maken. Na 1949 was
de bewijslast omgekeerd en moesten de welvarender landen aantonen,
dat het met die hulpbehoefte wel meeviel. Zij probeerden zich hieraan te onttrekken door telkens om voortgezette studies te vragen,
waarin de omvang en de aard van de hulpbehoefte steeds nauwkeuriger
moest worden aangetoond.
Een derde reden tenslotte, waarom de ontwikkelingslanden de voorkeur gaven aan de Algemene Vergadering, was gelegen in hun gebrekkige
ervaring met internationale onderhandelingstechnieken. De voormalige
koloniën hadden geen enkele ervaring; de Latijnsamerikaanse landen
hadden in het regionaal overleg met de veel machtiger Verenigde Staten
meestal het onderspit gedolven. De complexe multilaterale onderhandelingen - waar zelfs de veel grotere en beter toegeruste Amerikaanse
delegatie nog wel moeite mee had - waren voor de ontwikkelingslanden
in het begin een te zware opgave. Daarom namen zij hun toevlucht tot
de Algemene Vergadering. De macht van hun aantal en van hun aansprekende argumenten behoefde er slechts de steun van enige vergadertechniek om tot (schijn)resultaten te komen. De verslagen

van de Alge-

mene Vergadering over de behandelde periode bevatten bepaald niet
veel voorbeelden van subtiele onderhandelingen van de zijde van de
ontwikkelingslanden.

De Economische en Sociale Raad telde onder zijn achttien Leden
enkele ontwikkelingslanden met actieve vertegenwoordigers. Argentinië,
Brazilië, Chili, Cuba, India, Libanon en Peru probeerden met hard
werken nog iets voor de internationale ontwikkelingssamenwerking te
bereiken in een omgeving die hun standpunt over het algemeen weinig
welgezind was. Het optreden van deze landen in de Algemene Vergadering
vond dikwijls zijn oorsprong in hun betrokkenheid bij het werk van
de Economische en Sociale Raad. Dat het ook anders kon bewezen de
ontwikkelingslanden Columbia, Egypte, de Filippijnen, Mexico, Pakistan, Perzië, Uruguay en Venezuela, die in de loop van de periode
1946 - 1952 ook een of meer jaren lid waren van de Raad. In de
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Ecosoc-documenten over ontwikkelingsbevordering komt men hun namen
weinig tegen.
De Economische en Sociale Raad is welbewust samengesteld als een
politiek orgaan. De gevolgen hiervan blijken - naar men haast kan
zeggen - dagelijks. De afgevaardigden van de Leden-landen zijn meer
diplomaten dan sociaal-economische deskundigen. Zij demonstreerden
vooral in het begin een groot gebrek aan inzicht in de ontwikkelingsproblematiek. De vertegenwoordigers van de ontwikkelingslanden waren
door hun afkomst natuurlijk wel enigszins in het voordeel op dit punt,
maar hun kennis hielp hun weinig. Zo lang zij er niet in slaagden de
menselijke ellende in economische en politieke termen te vertalen,
vonden zij geen aansluiting bij de discussies die in de Economische
en Sociale Raad plaatsvonden.
In het tweede hoofdstuk is beschreven, hoe gebrek aan gegevens
gedurende de hele periode 1945 - 1952 van invloed was op de kennis
van het ontwikkelingsvraagstuk. Het gold a fortiori voor het tijdvak
1945 - 1949. De UNO,en meer in het bijzonder de Economische en Sociale
Raad, begon tussen 1946 en 1949 aan de oplossing van een probleem
waarvan oiüvang en achtergronden eigenlijk nauwelijks bekend waren.
Dit bleek duidelijk toen in het eerste jaar de mogelijkheid werd geopend om tegen betaling deskundige adviezen bij de UNO in te winnen
en toen in 1948 voor het Regular Program eerst $ 85.000 en later nog
niet meer dan $ 288.000 beschikbaar werd gesteld. Het is niet verwonderlijk, dat de Ecosoc begon met verzoeken om studies. Terecht probeerde de Raad zijn gebrekkige kennis aan te vullen, voordat hij
tot handelen wilde overgaan. Er kwam een moment waarop volgens de
Raad blijkbaar voldoende gegevens voorhanden waren om enkele voorzichtige stapjes te wagen - het Regular Program - en na nog enige
studie om op de ingeslagen weg voort te gaan - het Expanded Programme
- maar erg ver wilde de meerderheid van de Economische en Sociale
Raad niet gaan. De ontwikkelingsfinanciering, logisch de volgende
fase na de technische hulp, kwam niet van de grond, omdat de Raad
voortdurend meer studies over allerlei aspecten van de ontwikkelingsproblematiek vroeg. Tegen die tijd - 1950 en later - had het er veel
van dat de studies niet meer allereerst moesten dienen om de, inderdaad nog niet al te royale, kennis te verruimen, maar dat zij meer
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ter vertraging van de voortgang op de ingeslagen weg werden gehanteerd. Waren de studies vóór 1950 nodig om te kunnen handelen, na
1950 werden zij dikwijls gebruikt om niet te hoeven handelen. Studieopdrachten werden toen het besluit van elke disdussie waarin de partijen elkaar niet hadden kunnen vinden. Als de ontwikkelingslanden
hun wensen niet aanvaard zagen en de rijkere landen deze wensen ook
niet helemaal van tafel konden vegen, besloten zij - vaak unaniem het Secretariaat, een Commissie of een groep deskundigen de kwestie
nader te laten bestuderen. Een record op dit gebied vestigde het
plan voor een Special United Nations Fund for Economie Development,
dat op deze wijze zeven jaren het leven wist te rekken, van 1950
tot 1957.

De Commissie voor Economie en Werkgelegenheid zat organisatorisch
ingeklemd tussen enerzijds Subcommissies van deskundigen en anderzijds de Economische en Sociale Raad van politici. De Commissie zelf
was politiek samengesteld. Het vraagstuk van de ontwikkelingsbijstand
werd om te beginnen door de Ecosoc naar de Commissie doorgeschoven
en door deze naar de Subcommissie voor Economische Ontwikkeling. De
Commissie had tot taak de resultaten van de deskundige Subcommissie
in politieke termen te bewerken, voordat zij deze weer voor verdere
behandeling doorgaf aan de Raad.
De Commissie voor Economie en Werkgelegenheid toonde zich herhaaldelijk ongeschikt voor haar werk. De conflicten tussen Oost en
West spitsten zich in de commissievergaderingen toe, terwijl de verhouding tussen Noord en Zuid nauwelijks duidelijker werd. Het Amerikaanse standpunt domineerde dikwijls in de conclusies. Verwijten aan
haar adres van de zijde van de Ecosoc wentelde de Commissie af op
de Subcommissie, die haar niet het juiste materiaal zou toespelen.
Dit was beslist niet waar. Het was de Commissie, die het door de
Subcommissie geleverde niet wist te hanteren en verwerken.

De Subcommissie voor Economische Ontwikkeling vervulde een belangrijke rol bij de start van de ontwikkelingshulp van de Verenigde
Naties. Zij formuleerde als eerste de beginselen van economische vooruitgang en van internationale ontwikkelingsbijstand die - uitgewerkt,
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maar niet gewijzigd - jarenlang aan het werk van de UNO ten grondslag bleven liggen. De uitgangspunten voor de technische hulp, zoals
de Subcommissie deze opsomde, zijn in de resoluties over het Regular
Program en het Expanded Programme bijna woordelijk terug te vinden.
De overgang van technische naar financiële bijstand werd door de
Subcommissie voor Economische Ontwikkeling het eerst verkend. De jarenlange SUNFED-discussies vonden hun begin bij een voorstel van de
voorzitter van de Subcommissie.
De chronologische opeenvolging van de Commissie- en Raadsvergaderingen maakte de plaats van de kleine Subcommissie onderaan de
hiërarchische ladder kwetsbaar. Toch oefende de Subcommissie herhaaldelijk invloed uit op hogere organen buiten de verplichte rapportagereeks om. Het onderwerp voor haar laatste bijeenkomst kreeg zij
rechtstreeks door de Ecosoc opgegeven. Hieruit mag men niet afleiden
dat een meerderheid in de Raad vertrouwen had in de capaciteiten van
de Subcommissie. De Westerse landen gebruikten haar vanaf 1949 voor
vertragende studies. Omdat de resultaten van deze studies voor politiek onwilligen te lastig waren, moest de Subcommissie verdwijnen. De
ontwikkelingslanden, die de meeste experts naar de Subcommissie zonden, wilden wel op de resultaten van het werk doorbouwen, maar waren
in de Ecosoc te zwak om het opheffingsbesluit tegen te houden. Dit
was niet zo erg, want

ббг het einde van 1950 had de Subcommissie

voor Economische Ontwikkeling haar voornaamste werk gedaan. Zij had
voor de ontwikkelingslanden een standpunt geformuleerd inzake de in
ternationale bijstand en hen gestimuleerd dit standpunt in de Econo
mische en Sociale Raad en in de Algemene Vergadering met kracht te
ondersteunen. In 1951 waren de ontwikkelingslanden voldoende geacti
veerd om het verder zonder haar stimulans te kunnen stellen.

Het Secretariaat van de Verenigde Naties heeft een dienstverle
nende functie ten opzichte van de Algemene Vergadering, de Economische
en Sociale Raad en alle andere organen. Ook voor de permanente en
tijdelijke delegaties is het een bron van inlichtingen. De bezetting
van het Secretariaat bestaat uit internationale ambtenaren, van wie
wordt verondersteld dat zij geen enkel nationaal belang met voorkeur
zullen dienen. Hierdoor is geen apolitieke sfeer gegarandeerd. Het
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aantal ambtenaren dat ieder land mag leveren, is gekoppeld aan het
percentage dat het betreffende land in de UNO-contributie bijdraagt.
Dientengevolge zijn er nogal wat Amerikanen. Door hun aantal, hun
taal en de vestiging van het Secretariaat in New York voelen zij
zich in het Secretariaat 'thuis'. Zowel de geringe uitbreiding van
de afdeling voor ontwikkelingsadviezen van het Secretariaat in 1947
als de snelle reactie op het Point Four-aanbod van president Truman
demonstreerden de Amerikaanse invloed, tenminste in de economische
afdeling van het Secretariaat.
De discussies
Een meerderheidsbesluit komt in de Verenigde Naties alleen tot
uitvoering, indien het is gebaseerd op een zekere vrijwillige consen
sus. Zo'η overeenkomst ontstaat in een internationaal spanningsveld,
waarin zeer uiteenlopende krachten zich doen gelden. Wij kunnen deze
krachten voor de overzichtelijkheid groeperen in twee categorieën,
namelijk de tegenstelling tussen Oost en West en de spanning tussen
Noord en Zuid, maar moeten ons er voortdurend van bewust blijven,
dat zij elkaar allemaal en voortdurend beïnvloedden.
Oost en West
De UNO is een organisatie waarin nationale regeringen proberen
zoveel mogelijk doeleinden van hun beleid te realiseren. De kleinere
landen met minder succes dan de grotere, hanteren zij allemaal de
Verenigde Naties als een instrument van hun buitenlandse politiek.
Dit geldt uiteraard in bijzondere mate voor de Verenigde Staten, die
vanaf het begin een stempel op de wereldorganisatie drukten. Zowel
door hun grote macht als door het aanvankelijk nogal sobere tegenspel
van de Westeuropese, de Oosteuropese en de ontwikkelingslanden konden
de Amerikanen een aantal karakteristieken van hun eigen buitenlands
beleid tot internationaal gemeengoed maken. Wat de ontwikkelingshulp
betreft, moeten wij er twee in het bijzonder noemen.
Zowel de Amerikaanse buitenlandse politiek als de internationale
ontwikkelingsbijdtand werden gekenmerkt door een combinatie van idealisme en zakelijkheid. In Washington was het een Manifest

Destiny

dat de wereld moest worden gewonnen en behouden voor de democratie.
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Deze doelstelling kreeg concrete gestalte in de Truman-leer en het
Marshall-plan. Het Point Four-voorstel was een logische volgende stap
in de Amerikaanse politiek. Na het herstel van Europa vormden de ont
wikkelingslanden de zwakste schakel in het kapitalistische systeem,
zo redeneerden de Amerikanen, en er was "no more effective way of
acquainting other peoples with the American economic philosophy,
democratic principles and way of living" dan ontwikkelingssamenwerking
,

•

* >

De aanvaarding van het Expanded Programme was een van de wegen
waarlangs de Amerikaanse combinatie van zakelijkheid en idealisme
in het ШО-systeem doordrong. Het Amerikaanse Point Four-plan lag
rechtstreeks ten grondslag aan het EPTA. Bij de UNO werd het ideaal
van de Manifest

Destiny

vervangen door het recht van ieder op een

menswaardig bestaan en de strategische vormgeving door hulpacties.
De oorsprong van het EPTA werd echter niet vergeten. Daarvoor kwa
men de vrede en de veiligheid in de wereld te vaak als argumenten
in de discussie naar voren.
Zowel in Washington als in New York kwam de harde realiteit ge
regeld in botsing met de verhevener idealen. Toch mag men daarom
nog niet aan de oprechtheid van de laatste twijfelen. In de Ameri
kaanse strategie was een kern van oprechte democratische gevoelens
aanwezig en in de ontwikkelingshulp van de UNO was een stukje waar
achtige menselijke solidariteit ingebouwd. De mooie gedachten werden
echter

ook wel te onpas gehanteerd, wanneer dit met het oog op de

publieke opinie nuttig leek, en in het geval van een conflict won de
politieke nuchterheid het altijd van ¿e idealen. Het State Department verdeelde de meeste hulpgelden langs bilaterale kanalen; de
speciale aandacht voor strategisch gelegen en grondstoffenrijke landen was niet onverdacht. De Technische Hulp-Conferenties van de Verenigde Naties haalden nooit de door de Algemene Vergadering gestelde
streefbedragen voor het EPTA.
Een tweede discrepantie die zowel de Amerikaanse buitenlandse
politiek als de UNO-ontwikkelingshulp kenmerkte, was die tussen goede
2)
bedoelingen en minder goede resultaten . Het overbruggen van de
1.USA-Point
Four 7949,рад.10.
2.zie hoofdstuk 1 voor een dergelijke contradictie in Nederlands
koloniaal beleid.
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afstand tussen deze twee was in de praktijk bijzonder moeilijk. "If
imperialism is the bad side of international lending, it may also
be claimed that productive lending is one of the good sides of im
perialism", en soortgelijk woordenspel, droeg hier niet wezenlijk
toe bij
De Verenigde Staten en de Verenigde Naties wilden met hun hulp
de wereldvrede bevorderen, maar veroorzaakten op veel plaatsen juist
de onrust van de revolution of rising expectations. Zij ontdekten
2)
dat "economic development does not necessarily make nice people"
en dat er geen directe relatie bestond tussen economische ontwikke
ling en binnenlandse democratie

of internationale vrede.

De techni

sche hulp leverde niet het snelle resultaat op dat men ervan verwacht
te. De talrijke studies van de UNO over het ontwikkelingsvraagstuk
waren bedoeld als een bijdrage tot een betere oplossing van het pro
bleem, maar betekenden in feite een voortdurend uitstel van die
oplossing.
Hier geldt hetzelfde als bij de vorige discrepantie. Er zal in
derdaad een zekere eerlijkheid in de bedoelingen hebben gezeten, maar
door de teleurstellende resultaten werd het voor de ontwikkelings
landen wel erg moeilijk erin te blijven geloven.
De Sovjet-Unie kreeg van de Verenigde Staten in de UNO de rol
van grote boeman toebedeeld, die het ook daarbuiten moest spelen. De
oorlogscoalitie was nooit tot vriendschap uitgegroeid en al voor het
einde van de oorlog afgezwakt tot een minimum van samenwerking. Bij
het op gang komen van de ontwikkelingshulp in de Verenigde Naties
maakten de Russen het de Amerikanen soms niet moeilijk, terwijl zij
op andere momenten wel goed tegenspel boden.
Tot aan het einde van het Stalin-tijdperk nam de Sovjet-Unie
het standpunt in, dat ontwikkelingssamenwerking op zuiver zakelijke
basis tot stand moest komen. Deskundige adviseurs mochten door de
UNO alleen tegen een volledige vergoeding van de kosten beschikbaar
worden gesteld. Twee jaar lang volgde de UNO dit Russische stelsel,
om in 1948 over te schakelen naar echte hulp. In 1947/48 namen nog
drie Russische deskundigen deel aan conferenties van de sociale
l.J.R.Hicks-The social framework.Oxford,1942,pag.131.

2.Staley

І954,рад.б5.
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adviesdiensten, maar daarna verdwenen zij voor lange tijd uit de
ШО-samenwerking. Bij de aanvaarding van het Regular Program en het
Expanded Programme onthielden de Russen zich van stemming.
De Oosteuropese landen hadden zwaar onder de Tweede Wereldoorlog
geleden en waren niet tot grootscheepse hulpacties in staat. Dit
brachten zij evenwel niet als argument naar voren in de Verenigde
Naties. Zelfs een klein hulpprogramma uit de gewone contributiegelden als het Regular Program wilden zij niet steunen. Hulpverlening
benadrukte volgens hen de ongelijkheid en maakte de ontwikkelinge
landen meer afhankelijk van de imperialisten. Rusland had zich op
eigen kracht omhoog gewerkt, waarom zouden de ontwikkelingslanden
niet hetzelfde kunnen ?
De ontwikkelingslanden beschouwden Rusland meestal niet als hun
primus inter pares. Amerika kon bij de technische hulp gemakkelijk
zijn goedgeefsheid accentueren tegenover de Russische afzijdigheid.
Bij de kapitaalhulp bleek de Russische benadering echter dicht bij
die van de Amerikaans getinte Wereldbank te staan, die meende dat
"foreign aid is not charity; it is sound business management in the
same sense as the more familiar forms of product or market development , , 1 ) .
Met andere standpunten stond de Sovjet-Unie de ontwikkelings
landen meer nabij. De ontwikkelingslanden beluisterden met genoegen
de Russische waarschuwingen tegen exploitatie door Westerse landen
en de oproepen tot onafhankelijkheid tegenover het Westers imperia
lisme. Bij de Sovjet-Unie vonden zij steun in hun afkeer van grote
buitenlandse particuliere investeringen, voorlopig nochtans zonder
van haar begrip voor de behoefte aan buitenlands publiek kapitaal
te ondervinden.

Rusland presenteerde zijn eigen ontwikkelingsgang

als voorbeeld voor de landen die vooruitgang voornamelijk in termen
van industrialisatie wilden zien. Het waarschuwde tegen de Ameri
kaanse neiging om de ontwikkelingslanden vooral tot voedselproducen
ten en grondstoffenleveranciers te maken. De hervorming van het
grondbezit was een einder thema dat de Oosteuropese landen graag aan
sneden, al moesten zij dit onderwerp na enige tijd met de Amerikemen
delen.
1.Ho ffman

1962,pag.20.
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Hoogst zelden kwam het voor, dat de Sovjet-Unie en de Verenigde
Staten eenzelfde standpunt innamen tegenover een opvatting van een
meerderheid van ontwikkelingslanden. Zij legden beide meer dan de
armere landen lief was het accent op de noodzaak van interne kapitaalvorming in en door de ontwikkelingslanden. Met name tijdens de
SUNFED-debatten in de zesde Algemene Vergadering kwam deze overeenstemming tot uiting. Gelijkheid van standpunt is echter nog heel wat
anders dan een gezamenlijk standpunt.
Noord en

Zuid

Bij zijn terugblik op de eerste tien jaren van de Verenigde Naties meende oud-Minister E. van Kleffens in 1955, dat de UNO een
kristallisatiepunt van de tegenstelling tussen gekleurde en blanke
volken was geworden. In dit opzicht was de UNO geen herziene versie
van de Volkenbond, waar de koloniën slechts via hun moederlanden of
beheerders een stem konden laten horen. Toch was de tegenstelling
tussen Noord en Zuid ouder dan de UNO. In de hulp van de Verenigde
Naties aan minderontwikke1de landen zat een zekere mate van continuïteit met het vooroorlogse verleden. Het probleem van de lage welvaart en de ontwikkeling herinnerde in sommige opzichten aan de koloniale tijd.
De welvaartsverschillen met de rijke landen blijven merendeels
dezelfde, of het nu om gekoloniseerde gebieden gaat of om jonge
staten. Een infrastructuur wordt niet minder gebrekkig en een monocultuur niet minder kwetsbaar op de dag van de onafhankelijkheid.
Hier ligt echter niet de kern van het probleem. Armoede is vooral
schrijnend in zijn relativiteit. Het is de vergelijking met de rijkere delen van de wereld, die van de armoede een ontwikkelingsprobleem maakt. Deze vergelijking nu verandert bij de dekolonisatie op
een gewichtig punt. De koloniale relaties binden twee gebieden aaneen waarvan het ene in bijna alle opzichten ondergeschikt is aan het
andere : de geringere welvaart van de kolonie past als tamelijk
"normaal" in zo'η patroon. Proclameert men echter de staat van souvereine gelijkheid, dan krijgt de grote ongelijkheid in welvaart in
eens een heel andere dimensie. Het is niet langer een eeuwenoud
gegeven, maar ook een erfenis van een afgesloten tijdperk.
ббг de Tweede Wereldoorlog ging de opkomende dekolonisatie-
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beweging in veel landen gepaard met een toenemende bewustwording
van het ontwikkelingsprobleem en met de weigering om grote welvaartsverschillen als normaal te blijven accepteren

. Onafhankelijkheid

in Europese zin zou niet het eindpunt van de emancipatie kunnen zijn.
De koloniën wilden behalve
2)
lot in eigen hand nemen .
landen was na 1945 de roep
hun streven naar politieke

hun politieke ook hun sociaal-economische
Voor de zelfstandig geworden ontwikkelingsom welvaart een logische aanvulling op
autonomie.

Of zij nu 'moederlanden' of 'donorlanden' heten, de geïndustrialiseerde staten zijn rijker en machtiger dan de ontwikkelingslanden.
Er is een duidelijke continuïteit in hun superieure houding ten opzichte van de tropische gebieden. Eerst bepaalden de kolonisatoren
de doelstellingen en manier van ontwikkeling van hun koloniaal bezit,
later maakten de rijkere landen door middel van particuliere investeringen, het internationale marktmechanisme en deels zelfs de hulpverlening uit, welke armere landen zich mochten ontwikkelen, in welke sectoren en op welke manier. In dit opzicht kon voor de Amerikanen, die zich zo antikoloniaal opstelden, geen uitzondering worden
gemaakt. Weinig kenmerken van-het kolonialisme ontbraken in hun
houding ten opzichte van Latijns Amerika.
De rijkere landen achtten hun eigen benadering van het ontwikkelingsvraagstük de beste, zowel in de koloniale als de postkoloniale tijd. Natuurlijk voelden zij aan, dat in de armoede van de ontwikkelingslanden en in de verzoeken om hulp twijfel aan het resultaat
van de Europese benadering lag opgesloten. Waarom waren de tropische
gebieden na driehonderd jaar koloniale overheersing nog steeds zo
arm ? Pas bij de toenemende dekolonisatie in de jaren vijftig werd
deze vraag hardop uitgesproken en ging het Westen zich verweren door
in de nieuwe ontwikkelingshulp een relatie met de vroegere welvaartsplannen te brengen. "The task of development has been to pick up
where colonialism left off - sometimes, as in the case of many Latin
American countries, after a long interim period of stagnation",
1.bijvoorbeeld:"The immemorial passivity and fatalism of the Orient
are beginning to yield to the desire for higher standards and the
determination to acquire them" - H.Butler (in:Problems of industry
in the East. Genève,1938,pag.65).
2.Van Asbeck
1931.
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schreef J.К. Galbraith in 1961

.

Omstreeks 1950 kwamen in de Verenigde Naties dergelijke verwij
zingen naar de koloniale tijd nog niet voor. Tegenover de cultuur
overdracht die met het kolonialisme gepaard ging, stelden vooral de
Amerikanen een economisch-technocratische benadering, welke zonder
veel bezinning of aanpassing van het Europese herstelwerk werd over
genomen. Hun vertrouwen hierin was zo groot, dat Nederland herhaal
delijk waarschuwde tegen teveel optimisme. Nederland verwees hierbij
wêl naar zijn koloniale ervaring en benadrukte in zijn eigen hulp
de sociale aspecten van de ontwikkelingsbevordering. Een zeker paternalisme van koloniaal origine was aan deze waarschuwing niet vreemd;
2)
alweer een element van continuïteit
Wanneer de leuze one world

or none

is ontstaan, weten wij niet.

Rond 1950 waren de rijkere landen zich wel ervan bewust, dat zij de
ontwikkelingslanden evenzeer nodig hadden als omgekeerd. De Amerikaanse behoefte aan anticommunistische bondgenoten was hierbij nieuw,
maar de economische argumenten waren bijna allemaal bekend uit de
koloniale tijd. De ontwikkelingslanden waren onmisbaar wegens hun
grondstoffen. Als afnemers van de produkten van de geïndustrialiseerde landen hadden zij een belangrijke functie voor de handhaving van
de volledige werkgelegenheid; omstreeks 1950 was dit echter alleen
voor de Verenigde Staten van direct belang. Net als in de koloniale
tijd waren de tropische gebieden complementen op het Westerse economische systeem. Tegenover de wens tot industrialisatie van de ontwikkelingslanden legden de Westerse landen voortdurend de nadruk op
de agrarische ontwikkeling, de produktie van voldoende voedsel, de
eigen kapitaalvorming welke met de grondstoffenleveranties kon worden bereikt, enzovoorts.
Naast de lijnen die vanuit het koloniaal verleden werden doorgetrokken, was er één breekpunt dat juist in de Verenigde Naties van
groot belang was. De welvaartsbevordering in een kolonie was een
kwestie van binnenlands beleid geweest, de hulp aan ontwikkelingsl.Galbraitft
1961,pag.451.
2.Na het gebruik van de term 'ereschuld' in het begin van de eeuw,
is Janssens 1953 waarschijnlijk de eerste binnen het Nederlandse
taalgebied die hem moderniseert; Janssens spreekt van een soort
restitutieplicht voor de rijkere landen.
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landen werd een proces tussen souvereine staten. Bij formele gelijk
waardigheid konden veel oude vormen van ongelijkheid worden voort
gezet, zoals de Latijnsamerikaanse landen al langdurig hadden erva
ren, maar de wereldorganisatie bood mogelijkheden om hieraan te ont
komen .
Om te beginnen is in de Ш 0 iedereen gelijk. Alle Leden dragen
bij in de kosten en in de besluitvorming van de organisatie. Ieder
land kan er zijn zaak bepleiten, niemand is er bedelaar. De ontwik
kelingslanden vonden in de UNO een belangrijk stuk zelfrespect, voor
al omdat zij in de programma's voor technische hulp niet alleen vra
gende maar ook gevende partij konden zijn.
De UNO is een intergouvernementele instelling. De regeringen van
de ontwikkelingslanden behoeven er niet te onderhandelen met parti
culiere beleggers, die de richting van de ontwikkeling beïnvloeden
zonder dat de regeringen er veel greep op hebben. De ontwikkelingslanden proberen dan ook zoveel mogelijk het accent te leggen op
multilaterale intergouvernementele ontwikkelingsfinanciering.
De medeverantwoordelijkheid die uit het UNO-Lidmaatschap voortvloeit, werd niet door alle ontwikkelingslanden met evenveel zorg
gedragen. De polarisatie tussen Noord en Zuid, welke na 1950 ontstond, mag beslist niet alleen op rekening van de geïndustrialiseerde landen worden geschreven.
In de UNO hadden de ontwikkelingslanden de macht van hun aantal
om de onmacht van hun armoede te compenseren. Het duurde wel even
voordat zij dit samen hadden ontdekt en toen maakten zij er nog niet
al te veel gebruik van. Zo benutten zij hun overwicht nog niet om
de afhankelijke ontwikkelingsgebieden te hulp te komen; de instelling van een Economische Commissie voor Afrika kreeg niet hun steun,
hoewel het voor de zelfstandige ontwikkelingslanden toch een kleine
moeite zou zijn geweest een dergelijk besluit te doen aannemen.
Het internationale apparaat van de UNO geeft toegang tot de kennis en ervaring van de hele wereld. Via de Verenigde Naties kunnen
de ontwikkelingslanden ervan profiteren. Zo kunnen zij bij tijd en
wijle ontsnappen aan de bilaterale bijstandsprogramma's met hun
bijkomende voorwaarden. De ontwikkelingshulp van de UNO is, formeel
althans, apolitiek en neutraal.
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Tegenover al deze voordelen van het multilaterale stelsel stond,
dat de rijke landen een superieure positie bleven innemen, ook binnen de Verenigde Naties. De UNO hanteerde bij haar technische hulp
een economisch model, waarin de Westerse waarden nog altijd centraal
stonden, en verwachtte net als de geïndustrialiseerde landen snelle
resultaten van een gevorderde technocratie.

De spanning van de Koude Oorlog tussen Oost en West en de mede
door het koloniale verleden bepaalde relatie tussen Noord en Zuid,
lagen samen aan de activiteiten van de Verenigde Naties op het
gebied van de ontwikkelingssamenwerking ten grondslag. De UNO kwam
als gevolg van de Oost-West-tegenstelling tot daadwerkelijke hulp
(overname UNRRA-taken), op aandrang van de ontwikkelingslanden tot
de eerste technische hulp (Regular Program), weer vanwege de OostWest-spanningen tot meer technische hulp (Expanded Programme), en
nam toen onder pressie van de arme landen de ontwikkelingsfinanciering in bespreking (SUNFED en IPC). De omvang van de hulp werd
vooral vanuit de Westerse posities bepaald en de voorwaarden voor
de hulp door geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden samen, terwijl de wijze van hulpverlening door de ontvangende landen mocht
worden omschreven binnen door de donors gestelde grenzen.
Het meest gehoorde argument voor ontwikkelingshulp was aan
Westerse zijde dat van de wereldvrede. Hierin zat meer van de Amerikaanse strategie dan van het Nederlandse streven naar een internationale rechtsorde. De ontwikkelingslanden hanteerden het vredesmotief meer omdat de grootste donor er gevoelig voor was dan uit
werkelijke overtuiging. Voor de rest hielden de ontwikkelingslanden
het op het recht van ieder op een menswaardig bestaan. Vrede betekende omstreeks 1950 nog voornamelijk afwezigheid van openlijke al
dan niet gewapende conflicten en het menswaardige zocht men vooral
in materiële behoeftenvoorziening.
De afwezigheid van het morele argument bij de discussies over
de ontwikkelingshulp in de Verenigde Naties was voor een deel te verklaren uit de aard van de wereldorganisatie. De UNO is uiteindelijk
een politiek lichaam. Wij willen niet zo ver gaan als Kranenburg,die
in 1949 opmerkte dat "men op de politiek niet de normen van de
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ethiek kan toepassen" en neigen meer tot het standpunt van Landheer,
dat het in internationale zaken ethisch is om a-ethisch te zijn
Het laatste betekent in vrije vertaling, dat wie openlijk met ethische motieven komt aandragen, in internationale kringen de achterdocht van zijn toehoorders oproept. "Foreign aid has an aspect of
2)
goodwill and compassion that naturally arouses grave suspicion" . Het
stukje menselijke solidariteit, dat in de UNO-ontwikkelingshulp zat
ingebouwd, werd dan ook zorgvuldig verborgen gehouden. De uitspraak
van de derde Algemene Vergadering over de verantwoordelijkheid van
alle Leden voor de ontwikkeling illustreerde dit op merkwaardige
wijze; de aard van de verantwoordelijkheid werd niet nader aangegeven.
De internationale ontwikkelingshulp die in de Verenigde Naties
op a-morele gronden leek te beginnen, scheen buiten de UNO juist teveel een onzakelijke onderneming te zijn. Herhaaldelijk werd in de
eerste jaren al gevraagd - en niet alleen door de Wereldbank en de
Sovjet-Unie - om de ontwikkelingshulp uit de sfeer van de internationale filantropie te halen, omdat bijstand aan ontwikkelingslanden
een nuchtere investering in mensen en in welvaart was

De ontwikkelingshulp

"Generally it is impossible and would be misleading to draw a
strict distinction between recovery from the ravages of war and new
4)
development" . Met deze woorden vatte het World Economie Report in
1948 samen wat wij in het eerste deel hebben aangetoond. De medewerkers van de UNRRA ontmoetten problemen die niet met een korte reliefactie waren op te lossen. Met name in Azië bleek er geen sprake te
zijn van het herstel van een aangetast produktie-apparaat of van een
ontwrichte samenleving. De welvaart moest er bijna van de grond af
worden opgebouwd en - anders dan in Europa - voor het eerst.
1.Kranenburg 1949,рад.162;Landheer
1960,pag.l9.
2.Galbraitn 1961 ,pa.g. 444.
3.bijvoorbeeld Edelman 1952,Viner in Hoselitz
1952/pag.175 en de
hele behandeling van het Point Four-voorstel in het Amerikaanse
Congres.
4.UN-publ.1949.II.C.3.
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Veel kenmerken van de herstelhulp vinden wij later in de ontwikkelingshulp terug, sonunige terecht, andere ten onrechte. Het beginsel, dat de eigen inspanning van de geholpene van primair belang
is en de buitenlandse hulp een aanvullend karakter moet hebben, heeft
terecht de UNRRA overleefd. Het vertrouwen dat de Westerse technologie snelle resultaten garandeert, was in de ontwikkelingshulp minder
op zijn plaats. Het idee om 1% van het nationale inkomen aan internationale bijstand te besteden, werd van een praktisch UNRRA-voorstel
tot een fetisj van de ontwikkelingssamenwerking.
Toen de UNRRA ten einde liep en de voortzetting van het herstelwerk voornamelijk buiten de Verenigde Naties om plaatsvond, zag het
er even naar uit, dat voor de UNO geen economische taak van mondiale
omvang overbleef. Het duurde tot 1950 voordat een nieuwe grote opdracht in uitvoering genomen werd. In de tussenliggende jaren bleef
de UNO op kleinere schaal actief. Met het UNICEF, de vluchtelingenhulp en de sociale adviesdiensten sloeg zij een brug van herstel
naar ontwikkeling. Terwijl Europa verder werkte aan het herstel, hadden de ontwikkelingslanden de tijd om hun behoefte aan internationale
bijstand te formuleren en geleidelijk onder de internationale aandacht te brengen. Zij begonnen met een zeer bescheiden verzoek om
technische hulp. Zonder veel aandrang te behoeven, stemden de rijkere
landen in, "l'assistance technique étant la voie de moindre résistance"

. In 194Θ legde de Algemene Vergadering de grondslagen van de

technische hulp aan ontwikkelingslanden vast en stelde zij een klein
bedrag beschikbaar.
Een verruiming van de hulp kondigde zich aan voordat het Regular
Program goed en wel van start was gegaan, en werd een feit voordat
de eerste resultaten waren geoogst. De grondslagen van de technische
hulp waren echter begin december 1948 geformuleerd. President Trumans
bold new program was wel nieuw ten opzichte van het Marshall-plan en
gedurfd voor de Amerikanen, maar voor de Verenigde Naties was het
slechts een Expanded

Programme.

De echo van het Regular Program,

sterker dan de roep zelf, betekende voor de Verenigde Naties een uit
breiding van het pas opgezette hulpprogramma. Het Regular Program
diende als inspiratiebron en als handvest van beginselen voor zijn
l.La Belgique

1959,pag.108.
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grote nakomeling. Na deze functie vervuld te hebben, kon het eigen
lijk worden opgeheven. Toch bleef het zijn leven rekken in de scha
duw van het Expanded Programme. Naast het politiek gewortelde en
Westers getinte EPTA stelde het Regular Program nog lange tijd het
principe van de mondiale samenwerking.

De financiering van de technische hulp ging in de jaren 1946 1952 van uiterst moeizaam tot moeizaam, van niets tot weinig. In
1946 en 1947 waren geen gelden voor de bijstand aan ontwikkelings
landen beschikbaar. De arme landen moesten de adviseurs die zij door
UNO-bemiddeling ontvingen, helemaal zelf bekostigen. In 1948 kregen
zij een klein bedrag uit de begroting van de Verenigde Naties, waar
in alle Leden door middel van hun contributie automatisch bijdroegen.
Het Expanded Programme àaarna greep terug naar de financiering van
het herstelwerk. Evenals UNRRA, UNICEF en IRO moest het met vrijwillige bijdragen werken. De eerste Technische Hulp-Conferentie in 1950
leverde niet de verwachte miljoenen op en ook volgende conferenties
haalden nooit de streefcijfers van de Economische en Sociale Raad en
van de Algemene Vergadering.De wijze waarop de technische hulp werd bekostigd, was een voorteken voor de ontwikkelingslanden. Wanneer zij deze betrekkelijk
kleine bedragen al nauwelijks loskregen, wat mochten zij dan verwachten wanneer grote sommen nodig waren om de adviezen van de deskundigen tot uitvoering te brengen ? De moeilijkheden rond de ontwikkelingsfinanciering kondigden zich in de finemciering van de technische
hulp reeds aan.
In financieel opzicht waren de technische hulp-programma's vanaf
het begin een bron van teleurstellingen. Talloze aanvragen moesten
wegens gebrek aan middelen een of meer jaren op uitvoering wachten of
kwamen zelfs niet in behandeling. Doordat de bedragen jaarlijks beschikbaar werden gesteld, was planning op langere termijn onmogelijk.
De donors haastten zich niet, de beloofde bedragen over te maken. Veel
voordelen van het multilaterale systeem gingen verloren, doordat de
meeste bijdragen in nietconvertibele valuta luidden.
De organisatie van de technische hulp verliep in het begin nogal
stroef. Het Secretariaat van de Verenigde Naties was aanvankelijk
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niet bereid een behoorlijke staf aan te trekken voor het geven van
adviezen aan ontwikkelingslanden. Tegen de tijd dat de Technical
Assistance Administration werd ingericht, waren in diverse afdelingen
van het Secretariaat programma's voor technisch? hulp ontstaan. Qua
origine en karakter vormden de sociale adviesdiensten, het Regular
Program, de ambtenarenopleiding en het Expanded Programme een nogal
heterogeen gezelschap. De behoorlijk bezette Ш-ТАА slaagde er niet
in een zekere integratie tussen deze programma's tot stand te brengen.
De voorstanders van bepaalde programma's gingen daar nog trots op
ook. Zonodig aanvaardden zij graag de financiële steun van het EPTA,
maar voor het overige wilden zij niet veel van samenwerking weten.
De Technical Assistance Board worstelde op een heel andere manier
met het probleem van coördinatie en integratie. De Gespecialiseerde
Organisaties die in het EPTA samenwerkten, waren erg op hun autonomie
gesteld. Alleen de pater familias van de United Nations Family kon
hier orde scheppen. In 1952 werd de verdeling van de EPTA-gelden zo
herzien, dat de positie van de TAB aanzienlijk werd versterkt. Deze
centraliserende tendens zette zich daarna enige tijd voort.
De taakverdeling in de hulpactiviteiten begon zich tegen 1952
ook duidelijker af te tekenen. De UNO, die zich aanvankelijk op alle
terreinen had bewogen, beperkte zich geleidelijk aan tot die gebieden welke niet door een Gespecialiseerde Organisatie werden verzorgd.
Dit waren vooral de sociale en bestuurlijke aspecten van de ontwikkeling en - in samenwerking met de Wereldbank - de algemene bestudering van de ontwikkelingsproblematiek en van het ontwikkelingswerk.
Het Technical Assistance Committee vormde de verbindingsschakel
tussen het economisch werk van het EPTA en de politieke wereldorganisatie. Het had geen gemakkelijke functie, omdat van de ene kant
de politieke beïnvloeding van het uitgebreide hulpprogramma niet
naar buiten mocht komen en anderzijds de politici weinig geneigd waren zich naar hejt oordeel van de meer functionale TAB te voegen. Van
alle UNO-organen was het TAC dikwijls het scherpste in zijn kritiek
op het uitgebreide hulpprogramma.
In de praktijk leek het, dat bij de technische hulp soms meer
geloof dan verstand te pas kwam. Het ontwikkelingsprobleem was rond
1950 nauwelijks in zijn globale contouren bekend en van het stellen

зо
van prioriteiten kon dus nog geen sprake zijn. Diverse hulpprogram
ma's begonnen met zo snel mogelijk zo veel mogelijk deskundigen naar
ontwikkelingslanden te zenden. Zij bestreken alle geografische en
disciplinaire gebieden zonder zich op bepaalde essentiële punten te
concentreren. De adviseurs waren meestal topspecialisten in hun vakgebied, maar niemand deed moeite om hun bijdragen te reduceren tot
wat ze werkelijk waren, namelijk telkens kleine stukjes van een heel
grote puzzel. Van een geïntegreerd ontwikkelingsbeleid was op nationaai vlak geen sprake (India formuleerde als eerste ontwikkelings-·
land een meerjarenplan in 1950) en voor het internationaal hoofdkwartier bestond het 'beleid' uit de optelsom van een groot aantal voorstellen en losse ideeën van nationale staten.
De Verenigde Naties probeerden met twee maatregelen ordenend op
te treden. De regionale economische commissies moesten samenhang
brengen tussen de verschillende verzoeken die landen in eenzelfde
regio aan de internationale hulporganisaties voorlegden. De resident
representatives werden 'uitgevonden' om er van de andere kant voor
te zorgen, dat de bijdragen van de verschillende internationale
programma's op nationaal niveau redelijk op elkaar aansloten. De regionale commissies voor Azië en het Verre Oosten en voor Latijns
Amerika verzetten voor het einde van 1952 belangrijk werk op hun
terrein; het systeem van resident representatives bood goede vooruitzichten, maar had iets meer tijd nodig om volledig op gang te
komen.
Naast gebrek aan planning en prioriteitsbepaling was er de afwezigheid van evaluatietechnieken. Het rapport over de eerste jaren
van de sociale adviesdiensten werd wel onder de titel van 'evaluatie'
gebracht, maar het hanteerde geen expliciete criteria. Een methode
tot evaluatie van de technische hulp aan minderontwikkelde landen
werd voor het einde van 1952 niet ontwikkeld en - wat meer zegt er was zelfs in het geheel geen vraag naar. Het zag er naar uit, dat
de tamelijk willekeurige aanpak van het ontwikkelingsvraagstuk ook
na 1952 niet ogenblikkelijk geëindigd zou zijn.
De internationale bijstand van deskundigen kende twee fasen. Tot
1951 gingen de meeste adviseurs helpen bij de inventarisatie van de
problemen en het formuleren van voorstellen voor verbetering. Zij
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produceerden een eindeloze hoeveelheid rapporten, die dikwijls het
advies bevatten om nieuwe deskundigen aan te trekken. Vanaf 1951
trad er een verschuiving op met de uitzending van meer uitvoerende
deskundigen. Het is niet toevallig dat, gelijk met de overgang naar
deze tweede fase, de regels over uitrustingen en voorraden in de
technische hulp werden verruimd. Resultaten van het veldwerk waren
voor het einde van 1952 nog niet bekend, althans niet in New York.
De meeste deskundigen waren gespecialiseerd op het gebied van
economie, techniek, landbouw of gezondheidszorg. De sociale ontwik
keling stond minder in de belangstelling van de Verenigde Naties.
De Economische en Sociale Raad erkende in 1952 de samenhang van de
economische en sociale ontwikkeling, maar liet de zorg voor de laat
ste aan de Gespecialiseerde Organisaties over

. Het ontwikkelings

probleem was voor de UNO voorlopig nog een economisch vraagstuk. Ne
derland tekende als een van de weinige Leden van de Ш 0 verzet aan
tegen de eenzijdig-economische benadering.
De sociale adviesdiensten waren de eerste hulpactiviteit van de
Verenigde Naties, vóór alle andere vormen van technische hulp. De
opmerking over eenzijdigheid lijkt dus niet helemaal juist. Men
moet zich hierin echter niet vergissen. Uit de nagelaten boedel van
de UNRRA kon de UNO de sociale adviesdiensten direct overnemen en
tot alle landen, dus ook de ontwikkelingslanden, uitbreiden. Er waren voorlopig geen nieuwe regelingen nodig om die van de UNRRA aan
te vullen. Enige prioriteit genoot deze vorm van hulpverlening echter niet bij het opzetten en uitbouwen van de georganiseerde technische bijstand. De 'realistische' visie op het belang van technischeconomische ontwikkeling als basis voor sociale maatregelen liet de
UNO althans in het eerste decennium van haar bestaan niet los.

De technische hulp kwam tot stand langs de lange weg van commissies en studies, voorbereidende besprekingen, het vastleggen van
beginselen, de toewijzing van gelden en dan tenslotte pas de werkelijke uitvoering. De kapitaalhulp ging dezelfde weg : eerst de Subl.Ecosoc resolutie 434 A XIV "Development and concentration of the
efforts in the social field of the United Nations and the Specialized Agencies and preliminary report on the world social situation".28 juli 1952.In:E/2332.
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commissie voor Economische Ontwikkeling, de Commissie voor Economie
en Werkgelegenheid en de Economische en Sociale Raad, dan studies
door verschillende groepen van deskundigen en door de Wereldbank en
vervolgens de principiële aanvaarding van een plan in de zesde Algemene Vergadering. In 1952 begon het zoeken naar gelden. In deze fase
bleef het SUNFED steken. Aan werkelijke uitvoering kwam het niet
toe.
De discussies over de ontwikkelingsfinanciering in de UNO waren
vooral een gevolg van het wantrouwen van de ontwikkelingslanden tegenover particuliere investeringen. Hun achterdocht was in zoverre
terecht, dat de particuliere beleggers allereerst hun eigen belangen
dienen, dan die van hun land en meestal pas in de derde plaats die
van het ontwikkelingsland waarin zij investeren

. De directies van

de buitenlandse maatschappijen steken in organisatorische en economische macht dikwijls ver boven de regeringen van de ontwikkelingslanden uit, tot schade van de laatste, niet alleen op economisch
gebied maar ook in het nationaal prestige. De vreemde kapitaalbezitters van hun kant zijn bang voor onteigening, inflatie, fiscale
maatregelen en belemmering van de winstrepatriëring.
Een kleinere maar toch nog altijd behoorlijke dosis weerstand
reserveerden de ontwikkelingslanden voor kapitaal uit buitenlandse
gouvernementele bronnen. In het koloniale verleden waren regeringen
niet veel belangelozer opgetreden dan particuliere ondernemers. In
het gespannen heden had iedere dollar zijn strategische bijbedoelingen en voorwaarden.
Blijven over de intergouvernementele instellingen. Zij waren
formeel neutraal maar werden feitelijk ook door Westers kapitaal in
stand gehouden. De Wereldbank versnelde onder pressie van de ontwikkelingslanden de verschuiving van herstel- naar ontwikkelingsfinanciering. Veel hielp het niet, volgens de Wereldbank omdat de absorptiecapaciteit van de ontwikkelingslanden uiterst gering was en er
geen behoorlijke projectvoorstellen werden aangeboden, volgens de
ontwikkelingslanden omdat er te weinig kapitaal was en de leencondities van de Bank praktisch gelijk waren aan die van andere beleggers.
Het plan dat Rao om deze redenen op tafel bracht, kwam te vroeg.
1.Prins 1967,pag.62.
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Alle aandacht was gericht op de technische hulp, die eerst goed op
dreef moest komen. De hoeveelheid middelen die daarvoor beschikbaar
kwam, was veelzeggend. Bovendien versnelde de Korea-oorlog de bewapeningswedloop met alle kosten vandien. De Werelclbank bleef voorlopig het enige instituut voor multilaterale intergouvernementele kapitaalverschaffing. Vanwege opzet en condities konden de activiteiten van de Bank nauwelijks onder de ontwikkelingshulp gerekend worden.

Nederland

Waarom haakte de Nederlandse regering zo snel en energiek in op
de plannen voor het uitgebreide hulpprogramma, nadat zij eerst de
andere hulpprogramma's had doodgezwegen ? Was de Indonesische onafhankelijkheid alleen aanleiding of ook een van de fundamentele oorzaken ? Was de export van intellect op lange termijn wel zo nodig
als de regering het liet voorkomen ? Ging de eerste bijdrage van
ƒ 1.520.000 aan het EPTA Nederlands financiële kracht niet te boven ?
Was het een inkoopsom tot hersteld respect in de internationale
gemeenschap ? Waarom steunde Nederland het SUNFED eerst niet en later wel ?
Op deze vragen is in het vijfde, achtste en elfde hoofdstuk antwoord gegeven en verspreid zijn de redenen geschetst, waarom Nederland aan de internationale ontwikkelingshulp ging meedoen. Deze redenen bleken een totaliteit te vormen met verschillende facetten. Geen
enkel aspect had een absoluut overwicht, al waren sommige natuurlijk
van meer belang dan andere.
De Handelingen van de Staten-Generaal, de nota's van de regering
en de publikaties in de - voornamelijk economische - vakbladen wijzen
er allemaal op, dat Nederlands overzeese verleden de mogelijkheid
tot helpen had voorbereid en dat Nederland na de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië gedwongen was van deze mogelijkheid gebruik
te maken. De algemene heroriëntatie van Nederland in de internationale verhoudingen, zowel politiek als wetenschappelijk en commercieel,
werd direct na de Tweede Wereldoorlog al ingezet. Door de Indonesische kwestie kreeg Nederland het hierbij moeilijk. Alle beschikbare
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krachten en middelen moesten worden ingeschakeld, dus ook de tropenervaring en de ontwikkelingshulp, om op een nieuwe respectabele plaats
in de internationale samenleving te mogen hopen. Indonesië bracht
met zijn secessie Nederland in moeilijkheden, maar hetzelfde Indonesië had Nederland de waardevolle kennis en ervaring gegeven waarmee
de moeilijkheden voor een deel konden worden opgelost.
Het verlies van Indonesië was een van de redenen, waarom Nederland aan de internationale ontwikkelingshulp ging deelnemen. In
hoofdstuk 8 hebben wij al gezien, dat het in het begin een van dè
voornaamste motieven was of leek. Nederland wilde de internationale
bijstand gebruiken om op indirecte wijze toch een rol in Indonesië
te blijven spelen. Andere motieven en argumenten waren te vinden in
ambtelijke, wetenschappelijke en commerciële kringen. Ze werden meestal door het verlies van Indonesië versterkt, maar ook zonder de Indonesische kwestie zou Nederland, vroeg of laat, wel aan de ontwikkelingssamenwerking zijn gaan deelnemen.
Het morele motief, dat merkwaardig genoeg door een aantal overheidsfunctionarissen het beste werd belichaamd, kwam in Den Haag openlijker op tafel dan in New York-, zonder dat het overigens de kans
kreeg te domineren. Daarvoor zorgden wel het Ministerie van uniezaken en Overzeese Rijksdelen met zijn paternalisme uit het verleden,
het Ministerie van Buitenlandse Zaken met zijn streven naar een
nieuwe internationale positie en het Ministerie van Economische Zaken met zijn enge gerichtheid op exportbevordering.
Velen hoopten, dat de uitzending van deskundigen een middel zou
worden om de faam van het Nederlands fabrikaat in de wereld uit te
dragen. De bevordering van de export was omstreeks 1950 evenwel meer
een tactisch argument dan een diepliggend motief. Later werd het
anders.
In kringen van het hoger onderwijs beperkte de interesse voor
de ontwikkelingshulp zich voornamelijk tot de sectoren, die door het
verlies van hun Indonesische studieterrein of afzetgebied in hun
bestaan bedreigd werden. De wijze waarop de aanpassing van het Nederlands hoger onderwijs aan internationale behoefte gestalte kreeg,
was teleurstellend. Meer ondanks dan dankzij de Nederlandse universiteiten en hogescholen kwamen NUFFIC en ISS de moeilijke episodes
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van ontstaan en eerste levensjaren teboven. Enkele uitzonderingen
daargelaten, was de Nederlandse academische wereld als zodanig tot
ver in de zestiger jaren niet in het probleem van armoede en ontwikkeling geïnteresseerd.
In de motivering en argumentatie van de Nederlandse ontwikkelingshulp speelde vóór 1953 de publieke opinie nog geen rol en het parlement - de vertegenwoordiger van het publiek - slechts een zeer geringe

. Pas na het midden van de vijftiger jaren maakten organisa-

ties als de NOVIB het publiek wakker. Voor die tijd kwam de ontwikkelingshulp van hogerhand. Enkele topambtenaren en professoren zochten het allemaal uit, de ministers namen het over en de Kamerleden
hoefden maar instenmend te knikken. Dit deden zij behoudens enkele
uitzonderingen altijd, want uit partijpolitiek oogpunt gezien was
de ontwikkelingshulp onzijdig. Mede omdat het op het juiste moment
de juiste middelen bij de hand had, gleed Nederland als het ware
bijna ongemerkt op zijn plaats in de internationale samenwerking.
Na Uniezaken volgde Buitenlandse Zaken, na een kortstondige
fixatie op Indonesië kreeg de multilaterale hulpverlening de meeste
aandacht van Nederland. De bilaterale bijstand had daarnaast een incidenteel karakter, al noemde het Bureau ITH het bilaterale werk in
1951 vanuit nationaal oogpunt even belangrijk als het multilaterale.
De bijstand aan de overgebleven Koninkrijksdelen rekende Nederland
voorlopig niet bij de ontwikkelingshulp.
Nederland speelde tussen 1949 en 1952 in de ontwikkelingshulp
van de Verenigde Naties een rol van een formaat, die meer met zijn
voorbije dan zijn actuele grootheid correspondeerde. De omvangrijke
deskundigenreserve, vrucht van het verleden, raakte echter snel uitgeput. Ook bleek de toepasbaarheid van Nederlands sociale en administratieve tropenkennis in het Institute of Social Studies minder
dan verwacht. Hierdoor werd Nederland gedwongen tot een wezenlijker
aanpassing dan alleen maar het uitdelen van zijn eigen Indonesische
erfenis. In de vijftiger en zestiger jaren moest Nederland zijn tropenkennis een nieuwe fundering geven en zijn internationale hulp-

1.daarna begon het met onder andere Pieters 1954 en naar aanleiding
hiervan De Kat Angelino
1955.
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verlening opnieuw motiveren. Hierbij vond het veel steun in de
ervaringen, die het in zo royale mate had opgedaan in de eerste jaren van de ontwikkelingshulp van de Verenigde Naties.
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Bijlage 3.1
Donors en ontvangers van UNRRA-hulp, 1943-1949

( χ $ 1.000.000 )
donors

ontvangers

Australië
76.8
België
1.5
Brazilië
35.9
Canada
138.7
Chili
3.0
China
2.4
Columbia
2.4
Cuba
4.1
Denemarken
5.5
Egypte
1.4
Frankrijk
5.5
India
24.0
Mexico
3.9
Nederland
2.5
Nieuw-Zeeland
16.6
Noorwegen
4.4
Peru
1.0
Polen
1.3
Sovjet-Unie
3.0
Tsjechoslowakije
5.3
Turkipe
4.5
Uruguay
2.0
Venezuela
1.0
Verenigd Koninkrijk 617.3
Verenigde Staten
2668.2
Ijsland
1.4
Zuid Afrika
18.1

Albanië
Byelorussische S.S.R.
China
Dodecanesus
Ethiopië
Filippijnen
Finland
Griekenland
Hongarije
Italië
Joegoslavië
Korea
Oekralnische S.S.R.
Oostenrijk
Polen
Tsjechoslowakije

26.7
64.5
526.7
4.4
1.1
15.0
3.6
357.8
6.7
426.7
436.7
1.7
194.2
140.6
495.6
273.1

Alleen de landen die meer dan $ 1 miljoen hebben bijgedragen of
ontvangen, zijn hier opgenomen; de ontwikkelingslanden buiten
Europa zijn onderstreept.
(bron : Ninth and Final Report of the United Nations Relief and
Rehabilitation Administration. Washington, 1949, рад.25;
Woodbridge,G. - UNRRA:The History of the United Nations
Relief and Rehabilitation Administration.New York, 1950,
deel III рад.500)
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Bijlage 3.2
Begrotingen van de Verenigde Naties, 1946-1952

( χ $ 1.000.000 )

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

voorstel
SecretarisGeneraal

19.63

23.43

39.40

33.47

44.35

45.45

46.57

toewijzing
Algemene
Vergadering

21.50

27.74

34.83

43.49

41.64

47.80

48.10

supplement.
toewijzing
Algemene
Vergadering

0.00

0.88

4.46

-0.28

2.88

1.13

2.45

totale
toewijzing
Algemene
Vergadering

19.39

28.61

39.29

43.20

44.52

48.93

50.55

reële totale
uitgaven

19.33

27.29

38.39

42.58

43.75

48.63

50.27

(bron : Singer, J.D. - Financing international organizations.The
United Nations budget process. 's-Gravenhage, 1961, pag.XVI)
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Bijlage 3.3
Financieel overzicht van het Expanded Programme of Technical
Assistance, 1950-1953

( χ $ 1000 )

1952

1953

20.035
400

1Θ.797
400

22.320
421

toewijzing aan UN-TAA
ILO
FAO
UNESCO
ICAO
WHO
ITU ')
WMO ')

1.197
336
2.013
1.076
302
1.333

5.432
1.Θ76
6.355
3.534
942
4.354

5.279
2.264
6.047
2.727
1.105
4.179

werkelijk uitgegeven totaal
waarvan aan organisatiekosten
projectkosten

6.436
1.921
4.515

22.968
4.168
18.800

22.810
4.992
17.818

verdeling projectkosten naar regio
Afrika
442
Azië
1.436
Europa
167
Latijns Amerika
1.183
Midden-Oosten
939
interregionaal
348

1.347
5.936
1.939
4.914
4.375
288

1.497
5.718
1.556
4.793
3.535
719

11.092
5.076
2.632

13.542
2.494
1.782

bijdragen totaal
waarvan bijdrage Nederland

verdeling projectkosten naar
soorten hulpverlening
experts
fellowships
equipment

1

1950/51

3.296
903
316

) gerekend bij UN-TAA

(bron : A statistical summary of activities. In : Technical Assistance Newsletter, juli 1963)
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Bijlage 3.4
Uitgezonden deskundigen

1950/51

1952

totaal/Nederland

Ш-ТАА

1953

totaal/Nederland

totaal/Nederland

165

10

449

21

383

20

ILO

65

-

159

3

222

7

FAO

271

23

532

50

522

26

UNESCO

109

7

223

6

225

4

32

5

70

2

96

7

WHO

155

2

334

11

377

12

ITU

')

')

18

WMO

·)

')

9

ICAO

EFTA totaal

797

47

UNO en andere
internationale
organisaties

1767

93

1852

76

17

20

bilateraal

25

31

63

Nederland totaal

81

141

159

1

) gerekend bij UN-TAA

(bron : A Statistical summary of activities. In : Technical Assis
tance Newsletter, juli 1963 ; jaarverslagen ITH)
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Bijlage 3.5
Verleende fellowships

1950/51

1952

totaal/Nederland

1953

totaal/Nederland

totaal/Nederland

451

53

792

58

235

53

ILO

92

1

486

4

413

9

FAO

55

-

223

10

161

38

130

-

214

2

75

10

ICAO

33

4

43

6

58

3

WHO

84

5

369

21

238

38

ITU

")

Ш-ТАА ')

UNESCO

WHO

")

ΕΡΓΑ totaal

845

groepen van
UN-TAA en ILO

63

12

")

5

")

10

2127

101

1

151

64

bilateraal

Nederland totaal

1195

26

75

167

177

) gerekend inclusief Regular Program van de Verenigde Naties
'') gerekend bij UN-TAA

(bron : als bijlage 3.4)
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Bijlage 4
De Nederlandse politieke partij-programma's

In de programma's van de Nederlandse politieke partijen uit de
jaren 1945-1952 vinden wij slechts een vage belangstelling voor het
buitenlands beleid. De plechtige beginselprogramma's en de eenvoudiger actie- of urgentieprogramma's gaan zelden verder dan enkele
obligate frasen. Zij demonstreren geen echte visie op de verhouding
tussen Nederland en de wereld. In dit opzicht gaven de politieke
partijen een afspiegeling van wat onder de kiezers leefde, of beter
gezegd : niet leefde.
Al kwam veel belangstelling voor de opkomende ontwikkelingshulp
van de zijde van socialistisch georiënteerde personen, dit wilde
niet zeggen dat de Partij van de Arbeid als zodanig zich erbij betrokken voelde. Omgekeerd betekende een goede paragraaf in een
beginselprogramma van de Katholieke Volkspartij nog niet, dat veel
partijleden zich de zorg voor de ontwikkelingslanden aantrokken.
Ook in de andere partijen waren het enkelingen, die met meer of
minder succes hun persoonlijke interesses naar voren brachten. Hoewel er nuances tussen de individuele opinies waren, bestond tussen
de posities van de partijen weinig verschil.
Anti-Revolutionaire Partij
De ARP werkt in de jaren 1945-1952 met een Beginselprogramma,
dat van 10 januari 1934 dateert. Het wil "met ongerepte handhaving
der eigen nationale zelfstandigheid" krachtig meewerken aan "de
ontwikkeling van het recht der statengemeenschap". In 1934 al
pleit de ARP voor "de opbouw van een samenleving en samenwerking
der naties, die aan recht en gerechtigheid beantwoordt en de geestelijke en stoffelijke belangen der volkeren bevordert". "Goddelijke
ordonnanties" moeten deze betrekkingen met andere naties beheersen
(artikel 18).
Het koloniaal beleid onderscheidt zich van de buitenlandse
politiek doordat het zich niet op goddelijke maar op menselijke
deugd baseert : Nederlands zedelijke roeping. Bij het werken aan
stoffelijke welvaart en "autonomische" ontwikkeling "worde ernaar
gestreefd aan de inlanders niet uit Europa een hun vreemde cultuur
op te dringen" maar hun eigen aard te ontplooien (artikel 21).
Het Actieprogramma voor de verkiezingen van 1946 besteedt wel
aandacht aan Indonesië maar niet aan de (andere) buitenlandse
betrekkingen. Het Actieprogramma voor 1948 belooft "met inachtneming van de uit principieel en practisch oogpunt noodzakelijke
reserves, medewerking aan verwezenlijking van de doeleinden der
Verenigde Naties" (artikel 4 ) .
Het Actieprogramma voor de verkiezingen van 1952 spreekt niet
alleen van principiële reserves, maar ook van reserves met het oog
op het nationale belang (artikel 6). De buitenlandse economische en
handelspolitiek moet gericht zijn op de welvaart van ons volk (artikel 3 sub 6). Blijkens beide uitspraken is het enthousiasme voor
de internationale samenwerking dan wat geluwd.
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Christelijk Historische Unie
Ook de CHU houdt tot 1950 vast aan haar vooroorlogse Beginsel
programma. Op 20 april 193Θ heeft de partij gepleit voor een "on
baatzuchtige staatkunde" in de koloniën (artikel 22). Evenals de
ARP stelt de CHU het nationale belang boven de internationale rechtsgemeenschap : "Voorzover dit verenigbaar is met het landsbelang
worde steun verleend aan iedere poging om de rechtsidee in het
volkenrechtelijk verkeer te sterken" (artikel 26).
In het Urgentieprogram 1945 toont de CHU zich zelfbewust. De
partij wil een actieve buitenlandse politiek overeenkomstig de
waardigheid en de betekenis van het Rijk in Europa en de overzeese
gebiedsdelen (artikel 9). Het Urgentieprogramma 1946 herhaalt plit.
Het Sociaal-Economisch Program noemt in 1950 het internationale
economische verkeer een "volksbelang van de eerste orde" met het
oog op de economische en sociale opbouw van Nederland (artikel IV).
Op 16 mei 1951 aanvaardt de CHU een nieuw Beginselprogramma. De
buitenland-paragraaf is voor wat de mondiale samenwerking betreft
weinig concreet. De CHU belooft krachtige steun "aan iedere eerlijke
poging tot versterking van de gemeenschap der volken" (artikel 26
sub 1).
Communistische Partij Nederland
De CPN "onderhoudt broederlijke betrekkingen met de volkeren
van alle landen, ongeacht hun ras of huidskleur". Volgens de Beginselverklaring van 1946 wijst zij alle koloniale overheersing af en
wenst zij internationale samenwerking op basis van vrijwilligheid
en gelijkwaardigheid.
Het Verkiezingsprogramma voor 1946 spreekt van een onvoorwaardelijke Nederlandse deelname aan de uitvoering van de besluiten van
Potsdam en San Francisco ten behoeve van de organisatie van een
duurzame vrede. De CPN is tegen blokvorming binnen het mondiale
stelsel. Het Verkiezingsprogramma luidt in 1948 ongeveer hetzelfde.
De Eisen van het Congres, in februari 1950, omvatten onder
andere een herziening van de buitenlandse economische politiek;
Nederland moet volgens de CPN uit de Marshall-groep.
Katholieke Nationale Partij
De KNP, beter bekend als de
zich helemaal op het behoud van
het Program van 1949 nauwelijks
le thema gericht. Zo wil de KNP
betreft de belangen van land en
behartigen en verdedigen.

partij van Welter, concentreert
Indonesië. Andere zaken komen in
uit de verf of worden op het centravoor wat de internationale politiek
volk van Nederland in de wereld

Katholieke Volkspartij
De KVP baseert in haar Algemeen Staatkundig Program van 1946 de
buitenlandse politiek niet op theologische of filosofische, maar op
juridische beginselen : de KVP zal de op het natuurrecht steunende
gemeenschap der volkeren eerbiedigen en meewerken aan de bevestiging
ervan, ook in het positief recht (artikel IX). Dit uitgangspunt
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wordt in âe Algemene Richtlijnen van 1946 weinig geconcretiseerd.
Het buitenlands beleid moet zorgen dat Nederland een volwaardige
positie in de volkerengemeenschap behoudt en dat "bijzondere aandacht worde gewijd aan de vestiging van geordende internationale
verhoudingen op economisch gebied" (artikel II sub 5).
Meer houvast vindt de kiezer in het Urgentieprogram 1946.
Nederland moet de zelfstandigheidspolitiek van voor de oorlog
verlaten en samenwerking zoeken, vooral met de landen die de beste
waarborgen bieden voor het geestelijk en materieel welzijn van het
Koninkrijk en van de hele wereld (artikel VII sub 1). De zorg voor
het geestelijk en materieel welzijn wordt enkele regels verder
nog eens in andere woorden uitgedrukt : Nederland zal bij het uitstippelen van zijn buitenlands beleid bijzonder letten op cultuurverwantschappen en economische verhoudingen (artikel VII sub 5).
De KVP eist voor Nederland volledige erkenning als middelgrote
mogendheid (artikel VII sub 2). Strijdig met deze bijzondere positie
lijkt het pleidooi voor een internationaal orgaan op democratische
grondslag (artikel VII sub 3) .
Het Verkiezingsmanifest van 1948 pleit heel kort voor krachtige
medewerking aan de Verenigde Naties.
In 1952 wordt het Algemeen Staatkundig Program geheel vernieuwd.
Het juridisch element in de basis van de internationale samenwerking
verdwijnt niet helemaal, maar ethische begrippen als saamhorigheid
en naastenliefde komen nu meer op de voorgrond : "Uitgaande van de
natuurlijke saamhorigheid der staten, dient aan de wereldgemeenschap
en de onderscheidene staatsgemeenschappen een zodanige vorm en toerusting te worden gegeven, als zij zelve van node hebben om rechtsen welvaartsgemeenschap te zijn, en als haar componenten, de afzonderlijke staten of statengroepen, behoeven voor de bereiking van
hun eigen doeleinden, met erkenning dat óók de naastenliefde het
verkeer der staten onderling dient te beheersen" (artikel 6).
Nederland heeft in de internationale gemeenschap rechten en plichten.
De KVP wil het buitenlands beleid baseren op de plaats waar Nederland recht op heeft en op de taak waartoe Nederland verplicht is
(artikel 25). De aard van de laatste verplichting (juridisch of
moreel ?) wordt niet aangegeven.
Anders dan de ARP en CHU stelt de KVP het nationale belang niet
in alle gevallen boven het internationalisme. Nederland moet volgens de KVP bereid zijn de souvereinitelt of zelfstandigheid voor
een deel in te perken, indien de internationale samenwerking of
supranationale banden dit vergen (artikel 25).
De ontwikkelingshulp krijgt afzonderlijke vermelding. "Bijzondere aandacht wordt gewijdt aan de bijdrage welke Nederland, op
grond van zijn culturele bezit, zijn technische vermogen en practische ervaring, in staat en derhalve verplicht is te leveren voor de
verdere ontwikkeling van gebieden die daaraan in hun eigen belang
en dat van de wereld behoefte hebben" (artikel 28). De laatste passage vinden wij, vergezeld van een belofte van steun aan de Verenigde Naties, terug in het Verkiezingsprogramma 1952.
Partij van de Arbeid
Het Beginselprogram van de PvdA vermeldt in 1946 niets wat in
dit overzicht thuishoort. Het Urgentieprogram, eveneens van 1946,
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baseert de buitenlandse politiek op een ethische grondslag : Neder
lands taak en roeping. De PvdA wil een actieve buitenlandse poli
tiek voeren, onder andere ter versterking van de Verenigde Naties
als internationale rechtsordening (artikel 12).
Het Beginselprogramma van 26 april 1947 noemt Nederland mede
verantwoordelijk voor het behoud van de geestelijke grondslagen van
de Westerse beschaving (artikel 28). De PvdA streeft naar economische,
sociale en culturele samenwerking binnen het kader vein een interna
tionale rechtsorde (artikel 29).
Het verkiezingsprogramma 1948 licht dit toe : Nederland moet
zijn verantwoordelijkheid voor de Westerse beschaving niet in iso
lement beleven. Overleg met staten van een andere cultuurkring is
wenselijk (artikel II sub 3).
In het Verkiezingsprogramma voor 1952 verklaart de PvdA zich
bereid "in samenwerking met andere landen doeltreffende hulp aan de
economisch minder ontwikkelde gebieden op de wereld" te geven.
Partij voor de Vrijheid
De PvdV belooft in haar Beknopt Program van 1946 volledige mede
werking aan de Verenigde Naties,
Staatkundig Gereformeerde Partij
De SGP heeft een Programma dat op 21 april 1927 (!) is vastge
steld. Het spreekt van een onbaatzuchtig beheer van de koloniën als
bezittingen van het Nederlandse volk. Bij wijziging van 10 mei 1950
tekent de SGP verzet aan tegen het verder nog afstaan van enig
Nederlands gebiedsdeel.
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
In haar Beginselprogram van 1948 verklaart de W D dat zij wil
meewerken aan een versteviging van de internationale rechtsorde (artikel 8). Blijkbaar ziet de partij weinig perspectief voor de uitvoering hiervan op wereldniveau, want in haar Urgentieprogramma
van 1948 pleit zij alleen voor de culturele, economische en militaire samenwerking van alle democratische staten ter verdediging
van de christelijke beschaving (artikel 2).
Het Werkprogramma 1951 stelt, dat neutraliteit niet langer
mogelijk is. In 1951 duikt de volledige medewerking aan de Verenigde
Naties weer in het WD-programma op. Het Verkiezingsprogramma van
1952 lijkt veel op dat van 1948.
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Bijlage 5.1
Documenten en publikaties van de Verenigde Naties

(van de geraadpleegde documenten en publikaties zijn alleen die
opgenomen, waar in een voetnoot naar verwezen wordt)

A/16 Report of Committee II to the General Assembly on certain sections of the Report of the Preparatory Commission. 25.1.46.
22 Draft resolution on reconstruction of countries belonging to
the United Nations devastated by war. Submitted by the Delegation of Poland. Report of the General Committee to the
General Assembly. 30.1.46.
23 Resolution on UNRRA.Report of Committee II to the General
Assembly. 31.1.46.
64 Resolutions adopted by the General Assembly during the first
part of its first session. 1.7.46.
64/Add.1 Resolutions adopted by the General Assembly during the
second part of its first session. 31.1.47.
65 Report of the Secretary-General on the work of the organization. 30.8.46.
65/Add.l Secretary-General's oral supplementary report to the
General Assembly. 24.10.46.
94 Report of the Committee on UNRRA and summary by its chairman.
27.11.46.
121 Resolution adopted by the fifth session of the UNRRA-Covmcil
concerning future relief needs. Note by the Secretary-General.
17.10.46.
125 + Add.l Report by the Economic and Social Council to the General Assembly covering the period 23 January 1946 - 3 October
1946. 21.10.46. + 15.11.46.
132 Assumption by the United Nations of certain advisory social
welfare functions of UNRRA. Report and recommendations of the
Secretary-General. 7.11.46.
223 Report of the Committee on UNRRA. Report of the Second Committee. 6.12.46.
237 Relief needs after the termination of UNRRA. Report of the
Second Committee. 10.12.46.
245 Provision of expert advice by the United Nations to Member
Governments. Report of the Joint Second and Third Committee.
11.12.46.
246 Report of the Economic and Social council. Report of the Joint
Second and Third Committee. 11.12.46.
255 Transfer to the United Nations of the Advisory Social Welfare
Services of the UNRRA. Report of the Third Committee. 12.12.46.
315 Annual Report of the Secretary-General on the work of the
organization. 14.7.47.
382 Report of the Economic and Social council to the second regular
session of the General Assembly covering the period 3 October
1946 - 17 august 1947. 9.9.47.
433 Chapter II of the report of the Economic and Social Council.
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A/433 (vervolg) Report of the Second Committee. 29.10.47.
449 Agreements with specialized agencies, relations with and coordination of specialized agencies, and chapters I and IV of
the Report of the Economic and Social Council. Report of the
Joint Second and Third Committee. 7.11.47.
519 Resolutions adopted by the General Assembly during its second
session. 8.1.48.
565 Annual report of the Secretary-General on the work of the
organization, augustus 1948.
625 Report of the Economic and Social Council to the General Assembly covering the period 18 august 1947 - 29 august 1948.
september 1948.
737 Report of the Economic and Social council. Draft report of the
Second Committee. 24.11.48.
810 Resolutions adopted by the General Assembly during its third
session (part I). december 1948.
930 Annual report of the Secretary-General on the work of the
organization, augustus 1949.
972 Annual report of the Economic and Social Council covering the
period 30 august 1948 - 15 august 1949. september 1949.
975 Advisory Social Welfare Services. Note by the SecretaryGeneral. 13.9.49.
983 Economic development of underdeveloped countries. Note by the
Secretary-General to the General Assembly. 19.9.49.
984 Action to achieve or maintain full employment and economic
stability. Note by the Secretary-General. 19.9.49.
1064 Economic development of underdeveloped countries. Report of
the Second Committee. 7.11.49.
1068 Advisory Social Welfare Services. Report of the Third Committee. 10.11.49.
1072 Economic development of underdeveloped countries. Report of
the Fifth Committee. 11.11.49.
1251 Resolutions adopted by the General Assembly during its fourth
session. 28.12.49.
1287 Annual report of the Secretary-General on the work of the
organization. 12.7.50.
1304 Development of a twenty-year programme for achieving peace
through the United Nations. 26.7.50.
1345 Report of the Economic and Social Council to the General
Assembly covering the period 16 august 1949 - 16 august 1950.
September 1950.
1514 Development of a twenty-year programme for achieving peace
through the United Nations. Canada, Chile, Colombia, Haiti,
Lebanon, Pakistan, Philippines, Sweden, Yugoslavia : draft
resolution. 16.11.50.
1775 Resolutions adopted by the General Assembly during its fifth
session. 15.12.50.
1844 Annual report of the Secretary-General on the work of the
organization, juli 1951.
1884 Report of the Economic and Social council to the General
Assembly covering the period from 16 august 1950 to 21 september 1951. October 1951.
2052 Economic development of underdeveloped countries. Report of
the Second Committee. 10.1.52.
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A/2119 Resolutions adopted by the General Assembly during its sixth
session. 5.2.52.
2141 Annual report of the Secretary-General on the work of the
organization, juli 1952.
2172 Report of the Economic and Social Council to the General
Assembly covering the period 22 september 1951 - 1 august
1952. september 1952.
2332 Economic development of underdeveloped countries. Report of
the Second Committee. 18.12.52.
2361 Resolutions adopted by the General Assembly during its seventh
session, januari 1953.
2404 Annual report of the Secretary-General on the work of the
organization. juli 1953.
2430 Report of the Economic and Social Council to the General
Assembly covering the period 2 august 1952 - 5 august 1953.
augustus 1953.
2727 Economic development of underdeveloped countries. Question
of the establishment of a Special United Nations Fund for
Economic Development. Summary of the comments of governments
on the report of the Committee of Nine in accordance with
G.A.resolution 724 В VIII. Presented by the Secretary-General.
17.9.54.
2728 Economic development of underdeveloped countries. SUNFED.
Final report by R. Scheyven. October 1954.
4906/Rev.1 International flow of long-term capital and official
donations 1951 - 1959.
E/20
35
40
63
82
96
123
139
144
150

Economic and Employment Commission. Resolution of the first
session of the Ecosoc. 16.2.46.
Note on employment policy by dr. J. Tinbergen. Submitted to
the Ecosoc by the Netherlands delegation to the General Assem
bly. 6.5.46.
First report of the Nuclear Economic and Employment Commission
to the Ecosoc. 18.5.46.
Draft resolution on the Economic and Employment Commission of
the Ecosoc. Working draft prepared by the Secretariat on the
basis of the report of the Commission. 13.6.46.
Draft resolution concerning the report of the Economic and
Employment Commission. Submitted by the Drafting Committee on
the Economic Commissions. 20.6.46.
Subcommissions of the Economic and Employment Commission. Pro
posals submitted by the Delegation of the United Kingdom.
juni 1946.
Summary record of the first meeting of the third session of
the Ecosoc. 11.9.46.
Proposal by the United States' government for a conference on
resource conservation and utilization. 14.9.46.
+ Rev.1 Proposed amendment to the terms of reference of the
Subcommission on Economic Development. French Delegation.
16.9.46. + 20.9.46.
Comments of the Delegation of the USSR on the functions and
the principles of composition of Economic and Employment Com
mission's Subcommissions. 17.9.46.
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E/173 Draft resolution submitted by the United Kingdom Delegation
on the preliminary report of the temporary subcommission on
economic reconstruction of devastated areas. 24.9.46.
180 Committee on the terms of reference of the Subcommission of
the Economic and Employment Commission. Proposal by the
United States of America. 26.9.46.
200 + Corr.l Draft resolution on the recommendation of the ad hoc
committee on the terms of reference of the Subcommissions of
the Economic and Employment Commission. 30.9.46. + 30.9.46.
201 Subcommissions of the Economic and Employment Commission. Statement of the rapporteur of the ad hoc committee. 30.9.46.
210 Economic and Employment Commission. 2.10.46.
245 + Rev.l Resolutions of the Ecosoc third session. 25.10.46. +
28.7.47.
252 Confirmation of Members of Commissions of the Ecosoc.12.12.46.
255 Report of the first session of the Economic and Employment
Commission. 6.2.47.
260 Draft general report on the first session of the Social
Commission. 11.2.47.
266 + Add.1,2,3 Biographical data of the members of the Economic
and Employment Commission. 18.2.47. + 21.3.47.,22.4.47.,
4.3.48.
269 Relief needs after the termination of UNRRA. First report
of the Secretary-General on activities under the resolution
on relief needs after the termination of UNRRA. 21.2.47.
275 Report on the transfer to the united Nations of the advisory
social welfare functions of the UNRRA. 24.2.47.
279 + Add.1,2,3 Note by the Secretary-General on the proposal by
the U.S.Government for a United Nations Scientific Conference
on the Conservation and Utilization of Resources. 25.2.47. +
28.2.47.,20.3.47.,26.3.47.
284 Resolution of the General Assembly concerning the establishment of an Economic Commission for Europe and an Economic
Commission for Asia and the Far East. Memorandum by the Secretary-General. 26.2.47.
288/Rev.1 Financial needs of devastated countries. Interim report.
2.7.47.
300 Resolution on relief needs after the termination of UNRRA adopted by the General Assembly, par.8 (a) and (b). Report by the
Secretary-General. 3.3.47.
301 Summary record of the 51st meeting of the fourth session (of
the Ecosoc). 28.2.47.
302 Draft resolution on international action relating to employment. Proposed by the Delegate for the United Kingdom. 3.3.47.
307 Report of the working group for Asia and the Far East of the
temporary subcommission on economic reconstruction of devastated areas. 4.3.47.
311 Functions of the proposed International Trade Organisation in
the field of economic development. Note by the SecretaryGeneral. 6.3.47.
324 + Add.l/Rev.1 Expert assistance to Member Governments. Draft
resolution submitted jointly by the delegations of Chile, Cuba,
India, Lebanon, Peru and Venezuela. 12.3.47. + 26.3.47.
326 Resolution on international action relating to employment and
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E/326 (vervolg) economie development. Proposed by the delegation
from India. 12.3.47.
32Θ Assembly resolution on expert advice to Member Governments.
Note by the Secretary-General. 12.3.47.
329 Summary record of the 56th meeting of the fourth session (of
the Ecosoc). 12.3.47.
345 Committee of the Whole on Economic Items. Summary record of
the first meeting. 12.3.47.
346 Summary record of the 57th meeting of the fourth session (of
the Ecosoc). 6.3.47.
347 Summary record of the 60th meeting of the fourth session (of
the Ecosoc). 10.3.47.
348 Summary record of the 61st meeting of the fourth session (of
the Ecosoc). 8.3.47.
359 Summary record of the 59th meeting of the fourth session (of
the Ecosoc). 7.3.48.
361 Summary record of the 58th meeting of the fourth session (of
the Ecosoc). 20.3.47.
377 Draft resolution proposing a United Nations Conference on
resources conservation and utilization. Prepared by the Secre
tariat and adopted by the Committee of the Whole. 26.3.47.
384 Draft resolutions on the report of the Economic and Employment
Commission and related items. 27.3.47.
396 Summary record of the 82nd meeting of the plenary session (of
the Ecosoc). 2.4.47.
427 + Rev.1,2 List of Members of Commissions of the Ecosoc.
17.4.47. + 9.9.47.,16/17.3.48.
437 Resolutions adopted by the Ecosoc during its fourth session.
22.5.47.
440/Add.1 First report of the Fiscal Commission, mei 1947.
445 + Add.l Report of the second session of the Economic and
Employment Commission. 18.6.47. + 17.7.47.
451 Economic Commission for Europe. Report to the Ecosoc on the
first and second sessions of the Commission, held at Geneva
from 2 to 14 May and from 5 to 16 July 1947. 29.7.47.
452 Report to the Ecosoc on the first session of the Economic
Commi ssion for Asia and the Far East, held at Shanghai from
16 to 25 June 1947. 25.6.47.
458 Progress report of the Secretary-General on the implementation
of G.A. resolution 58 I on advisory social welfare functions
of UNRRA transferred to the United Nations. 10.7.47.
462 + Add.1,2,3,4 Second report of the Secretary-General on acti
vities under the resolution on relief needs after the termi
nation of UNRRA. 10.7.47. + 28.7.47.,25.9.47.,8.10.47. ,
20.10.47.
468 Creation of an Economic Commi ssion for Latin America. Propo
sal by the Delegation of Chile. 14.7.47.
469 Preparatory committee on the U.N.Conference on Trade and
Employment. Interim report of the second session to the Ecosoc.
14.7.47.
471 + Add.1,2,3 Interim report by the Secretary-General on expert
assistance to Member Governments. 17.7.47. + 29.7.47.»
29.7.47.,8.8.47.
491 Report to the Ecosoc of the session of the Committee of the
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E/491 (vervolg) Whole of the ECAFE. 23.7.47.
504 Interim report of the preparatory committee of the U.N.Conference on Trade and Employment. Resolution proposed by the
Delegation of India. 31.7.47.
520 Progress report of the Secretary-General on implementation of
resolution 58 of the General Assembly on advisory social welfare functions of UNRRA transferred to the United Nations.
4.8.47.
525 Establishment of an Economic Commission for Latin America. Proposal of the Delegation of Cuba. 5.8.47.
556 Resolutions relating to the U.N.Conference on Trade and Employment. Letter of the Delegation of the Netherlands to the President of the Ecosoc. 15.8.47.
573 Resolutions adopted by the Ecosoc during its fifth session.
2.9.47.
578/Rev.3 Report of the second session of the Social Commission.
27.2.52. (het stuk is oorspronkelijk van 23.9.47.)
595 UNSCCUR. Note by the Secretary-General. 11.11.47.
600 Draft International Declaration on Human Rights. 2.12.47.
603 Interim report of the Economic Commission for Europe. 20.1.48.
605 UNSCCUR. Note by the Secretary-General. 6.1.48.
606 Report of the Economic Commission for Asia and the Far East
on its first and second sessions. 8.1.48.
610 + Rev.l + Add.1,2 Establishment of an international centre for
training in public administration. Proposal of the delegation
of Brazil. 14.1.48. + 18.2.48. + 16.2.48.,19.2.48.
613 Co-ordinated action to meet the continuing world food crisis.
Memorandum with proposal from the FAO. 16.1.48.
617 Study of factors bearing upon the establishment of an Economic
Commission for the Middle East. Note by the Secretary-General.
21.1.48.
626 Provisional programme of work for 1948. Memorandum by the
Secretary-General. 27.1.48.
630 Report of the ad hoc committee on the proposed Economic Commission for Latin America. 29.1.48.
633 Proposal for an Economic Commission for Latin America. Statement
by Peruvian foreign minister concerning the Marshall-plan and
its relation to Latin America. 4.2.48.
645 UNSCCUR. United States of America : draft resolution. 10.2.48.
664 Establishment of an international centre for training in public
administration. 13.2.48.
665/Rev.1 Economic Commission for Latin America. Telegramme by the
President of the Inter-American Economic and Social council.
20.2.48.
667 Proposal for an Economic Commission for Latin America by the
Economic Committee of the Ecosoc. 13.2.48.
671 Question of establishment of an Economic Commission for the
Middle East. Statement by the representative of Lebanon.16.2.48.
674 Establishment of an international centre for training in public
administration. Letter of the Mexican representative. 18.2.48.
675 Survey of world economic conditions and trends. Poland :
draft resolution. 18.2.48.
676 Survey of world economic conditions and trends. Cemada :
draft resolution. 18.2.48.
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E/703 + Add.1,2 Establishment of an ad hoc committee to study factors
bearing upon the establishment of an Economic commission for
the Middle East. 24.2.48. + 27.2.48.,4.3.48.
714 Draft resolution of the U.N.Conference on Trade and Employment
concerning the interim co-ordinating committee for international commodity arrangements. 1.3.48.
717 Report of the Economic Committee to the Council on the resolution relating to employment adopted at Havana by the U.N.Conference on Trade and Employment. 1.3.48.
725 Confirmation of Members of Commissions of the Ecosoc. 2.3.48.
735 Terms of reference for the ECLA. Note by the president regarding par. 7 of resolution 106 VI of the Council. 4.3.48.
777 Resolutions adopted by the Ecosoc during its sixth session.
12.3.48.
779 Report on the third session of the Social commission. 23.3.48.
790 + Add.l Report on the third session of the Economic and Employment Commission. 10.5.48. + 2.6.48.
791 ECE annual report submitted to the Ecosoc. 18.5.48.
792 + Add.1 UNSCCUR. Terms of reference of the preparatory committee. Note by the Secretary-General. 18.5.48. + 18.6.48.
800 Second Draft International Declaration on Human Rights.18.6.48.
803 Report of the International Bank for Reconstruction and Development to the United Nations. 25.5.48.
828 + Add.1 Implementation of resolution 58 I of the General Assembly on the Advisory Social Welfare Services programme. Report
by the Secretary-General. 22.6.48. + 19.7.48.
839 Interim report on the third session of the Economic Commission
for Asia and the Far East. 1.7.48.
840 + Add.1,2 Rapporteur's report on the first session of the Economic Commission for Latin America. 9.7.48. + 21.7.48.,30.7.48.
840/Rev.l Report on the first session of the Economic Commission
for Latin America. 4.6.53.
849 International facilities for the promotion of training in public
administration. Report by the Secretary-General. 7.7.48.
1065 Resolutions adopted by the Ecosoc during its seventh session.
30.8.48.
1088 Interim report on the fourth session of the Economic Commi ssion
for Asia and the Far East. 12.12.48.
1099 Interim report on the work of the Economic Commission for Latin
America. 12.12.48.
1 Ill/Add.1 National and international action to achieve or maintain
full employment and economic stability. 16.2.49.
1174 Technical assistance for economic development. Report by the
Secretary-General in pursuance of resolution 200 III (par. 5)
of the General Assembly. 19.2.49.
1310 Resolutions adopted by the Ecosoc during its eighth session.
15.3.49.
1327 Economic development of underdeveloped countries. Plan for an
expanded co-operative programme of technical assistance for
economic development through the United Nations and its specialized agencies. Letter of transmissal to the president of
the Council. 27.5.49.
1327/Add.l Technical assistance for economic development. Plan for
an expanded co-operative programme through the United Nations
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E/1327/Add.l (vervolg) and the specialized agencies. Report prepared
by the Secretary-General in consultation with the executive
heads of the interested specialized agencies through the Ad
ministrative Committee on Co-ordination pursuant to resolution
1Θ0 VIII of the Ecosoc. 18.5.49.
1327/Add.2 Economic development of underdeveloped countries. Plan
for an expanded co-operative programme through the United
Nations and the specialized agencies. Supplement to the report,
prepared by the Secretary-General, augustus 1949 (bevat
E/1327/Add.l/Corr.l, E/1327/Add.l/Corr.2, E/1373, E/1373/Rev.1,
E/1381, E/1381/Add.l, Ε/1408).
1329 Report of the Economic Commission for Asia and the Far East.
29.4.49.
1330/Rev.l Annual report of the Economic Commi ssion for Latin Ameri
ca. 14.6.49.
1333 + Add.l Methods of financing economic development in underde
veloped countries. Report by the Secretary-General in pursu
ance of resolution 179 VIII of the Ecosoc. juli 1949.
1335 Technical assistance for economic development. Report of the
Secretary-General on activities under General Assembly resolu
tion 200 III. juli 1949.
1336 International facilities for the promotion of training in
public administration. Report by the Secretary-General.18.5.49.
1345 Measures devised by the Economic and Social Council and the
specialized agencies to promote economic development and raise
standards of living in underdeveloped countries. Report of the
Secretary-General. 25.3.49.
1356 Report of the Economic and Employment Commission on its
fourth session. 15.7.49.
1359 Report of the fourth session of the Social Commission, juli 1949.
1553 Resolutions adopted by the Ecosoc during its ninth session.
15.8.49.
1562 Economic development of underdeveloped countries. Methods of
financing economic development of underdeveloped countries.
Methods of increasing domestic savings and of ensuring their
most advantageous use for the purpose of economic development.
Study by the Secretary-General. 16.12.49.
1576 Technical assistance for economic development. Third report by
the Secretary-General on activities under General Assembly re
solution 200 III. 28.12.49.
1577 Co-ordination of the programme of training in public admini
stration with the program of technical assistance for economic
development under General Assembly resolution 200 III. 4.1.50.
1579 UNSCCUR. Report by the Secretary-General. 28.12.49.
1584 National and international measures for full employment.
Report by a group of experts appointed by the Secretary-General.
15.7.50.
1591 Economic development of underdeveloped countries. Methods of
financing economic development. Report of the FAO. 18.1.50.
1600 Report of the fifth session of the Economic and Employment
Commission. 6.2.50.
1602 Economic development of underdeveloped countries. Methods of
financing economic development. Note by the Secretary-General.
9.2.50.
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E/1614/Rev.l Survey of policies affecting private foreign investment.
8.3.50.
1661 Resolutions adopted by the Ecosoc during its tenth session.
19.4.50.
1678 Report of the Social Commission on its sixth session. 8.5.50.
1684 Information on regional co-ordination of programmes of the
United Nations and the specialized agencies. Report by the
Secretary-General. 10.5.50.
1700 + Add.l Technical assistance for economic development. Fourth
report by the Secretary-General on activities under General
Assembly resolution 200 III. 5.6.50. + 21.7.50.
1705 Report of the ILO on training for apprentices and technical
workers. Action taken by the ILO to facilitate the admission
to the world's centres for training of candidates from
countries which suffer from a lack of qualified personnel
necessary to the development of their national economy.29.5.50.
1708 Co-ordination of the program of training in public administration with the program of technical assistance for economic development under General Assembly resolution 200 III.
Second report of the Secretary-General, juni 1950.
1710 Report of the Economic Commission for Asia and the Far East.
23.5.50.
1714 General Assembly resolution 331 IV "International collaboration in regard to economic, social and educational conditions
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SUMMARY

The feelings of discomfort and anxiety accompanying the international co-operation for development, give every reason for reflection. In this a historian may also play a part. The author has been
trying to contribute to this by considering questions like : how did
development aid arise ? In what doses do we, at the start, find
the ethical, political, economic, social and strategic arguments ?
What principles and conditions were attached to the technical and
financial assistance ? How was it organized ?
To find an answer to these questions, the institutional approach
has been chosen. In this study, attention is directed rather towards
the activities of institutions on the parliamentary, governmental
and intergovernmental level, than towards the field work. The main
point is why and how international aid for the economic development
of less developed countries came into existence, and only in the
second place does the quantity of the performance come in.
Between 1945 and 1952, the United Nations Organization was an
important forum for world politics, but not the only one. Beside the
UN there also arose forms of bilateral and multilateral co-operation
with developing countries. This study, however, is limited to the UN
in a narrow sense. The Specialized Agencies, which together with the
UN constitute the so-called United Nations Family, only come into
the picture as far as they were co-operating with the UN. The same
holds for the United Nations Relief and Rehabilitation Administration
(UNRRA), Marshall-plan, Point Four-programme, Colombo-plan and the
inter-american co-operation.
In the period that has been treated here, the Netherlands were
not a representative example of the countries of the Western world.
More heavily than most other countries they were bent down by the
consequences of the second world war, and at an earlier date than
most European countries they got involved in the painful process of
an accelerated decolonization. Within the UN, the Netherlands didn't
occupy an exceptional place in the block formed by the new superpower
America and the old Europeans. In the antithesis between East and
West, the Netherlands firmly stood at the Western side. In the relations between North and South, the Netherlands defended the Northern
positions slightly less rigorously than most of their allies. Against
this background, the emergence of the Netherlands' aid for development was not characteristic for the course of things in Europe as
a whole.
In two introductory chapters the reader is brought back to the
first post-war years. One describes the founding of the United
Nations Organization, together with the history of previous international economic co-operation. The other one gives an outline of
the problems of developing countries, drawn from the data and views
that were available about 1950.
Part I, covering the years 1946 - 1948, mainly discusses the
origin of international technical assistance. It is demonstrated
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how the UN gave attention to development aid from the very beginning
of the organization's existence. In 1946, 1947 and 1948, the General
Assembly, the Economic and Social Council, the Economic and Employ
ment Commission and the Subcommission on Economic Development laid
down the principles for development aid and provided a theoretical
framework for later activities. Before 1949, the real contributions
for the improvement of the standards of living in developing countries
remained limited, but were important as exercises. Such an exercise
was for instance the assumption by the Ш of some functions of the
UNKRA after its termination. An interesting discovery also was, how
reconstruction and development were connected inseparably in the
Far East.
At the end of the first period, in December 194Θ, the 'Regular
Program' of technical assistance for economic development was esta
blished by the General Assembly. Under pressure of the developing
countries, it was a concrete - be it modest - expression of what the
industrialized countries had preferably wanted to limit down to vague
promises for some more time.
During the first post-war years, the Netherlands were too busy
with their own reconstruction to give any consideration to the ques
tion of international cö-operation for development. This work of the
UN did not get any special place in Dutch foreign policy.
In part II can be read how the United Nations' assistance reached
a new stage in 1949. What in Truman's Point Four had been designed as
"a bold new programme', became - as far as it was realized within
the UN - an "expanded programme of technical assistance" (EPTA). At
the UN-Headquarters the preceding years were taken into account as
well, but the American people, like those of most industrialized and
developing countries, hardly knew anything of the preliminary events.
The Marshall-plan had caught much more attention and went on dominating the notion of international economic assistance for quite some
time. Truman's appeal of January 1949 found among the developing
countries a response which was similar to the European reaction to
Marshall's offer.
Maybe some European countries considered technical assistance to
be a possibility to defend themselves against the reproaches coming
from the surging decolonization-movements. For the Netherlands it
was too late to do so. The establishment of the EPTA by the General
Assembly and the formal transfer of sovereignty to Indonesia fell in
the same month, December 1949. The loss of Indonesia provided the
Netherlands with better opportunities (mainly in terms of manpower)
to engage in the international technical assistance than would
otherwise have been available.
After the EPTA, part II discusses the older UN-programmes of
technical assistance and a study of the methods of financing economic development. This thematic approach is carried on in part III.
First, all technical assistance is considered by year and programme.
The EPTA proved to be bold indeed : it was based upon a hypothesis
which had been formulated between 1946 and 1948 but had hardly been
tested in practice. From 1950 onward the UN had to try out whether
the theory corresponded with every-day reality. The General Assembly
left it to the Economic and Social council to do so, and to chaperon
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the ΕΡΓΑ through the stages of up-building (1950), extension (1951)
and adaptation (1952). The Council did not use its central position
in the economic and social sector of the world organization to bring
about some coherence among the different aid programmes. The Adviso
ry Social Welfare Services, the Regular Program, and the Internatio
nal centre for Training in Public Administration neither disappeared
nor grew. Alongside the EPTA they fell into the back-ground.
The elaboration of the Point Four-proposal had disappointed many
developing countries. Unlike the OEEC after the Marshall-offer, the
UN had not equipped themselves for the through-put of huge capitals.
The methods of financing economic development, for the first time
presented for consideration as a separate item by the UN in 1949,
got more and more explicit attention from 1950 onwards. The develo
ping countries seemed to score some success when the General Assembly
approved of the plan for a Special United Nations Fund for Economic
Development (SUNFED), but the industrialized countries saw to it that
it was not carried into effect.
The Netherlands overcame the shock of the Indonesian 'tragedy'
rather quickly. They started to look out for a new definition of their
position in the world, giving special attention to the international
economic co-operation with developing countries as an instrument.
Initially, Indonesian experiences and motives played a prominent part,
mostly in a positive but sometimes in a negative sense as well, with
the persons and bodies participating in this re-orientation. At the
same time the Netherlands were - quantitatively - among the very
first contributors participating in the United Nations technical
assistance for the economic development of less developed countries.
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STELLINGEN

I
„Poverty anywhere constitutes a d a n g e r to prosperity everywhere" is e e n
stelling die uit zuiver economisch standpunt bezien niet houdbaar is.
(Artikel I sub С van de Declaration concerning the aims and
purposes
of the International Labour Organization, aanhangsel van d e
Constitutie van de ILO, 1946. I n : A.Peaslee - International
Governmental Organizations. T h e Hague, 1956, vol. II pag\ 2 4 4 . )
II
Door eenzijdig belang te hechten a a n een cijfermatige weergave v a n d e
ontwikkelingsproblematiek, ontdoet men deze voor een deel van zijn
menselijke en meest gevoelige aspecten. H e t is niet onmogelijk dat i n z o ' n
benadering een psychisch afweermechanisme onbewust werkzaam is.
III
Naast juristen, economen en sociologen behoren meer dan totnutoe h e t g e v a l
is ook historici te worden betrokken bij de voorbereiding van b e l a n g r i j k e
beleidsbeslissingen.
IV
Het tijdvak waarover archieven krachtens wettelijk voorschrift g e s l o t e n
dienen te blijven, behoort voor de meeste archieven te worden b e k o r t .
V
Vroomheid en nuchterheid zijn in de internationale politiek moeilijk t e
combineren: vide de houding van verschillende pausen ten opzichte v a n d e
Verenigde Naties.
VI
Over de Conferentie der Verenigde Naties over Handel en W e r k g e l e g e n h e i d
(Havana, 1948) bestaat geen monografie die is geschreven vanuit d e o p t i e k
van de ontwikkelingslanden. Dit is te betreuren, want een dergelijke s t u d i e
zou nuttige lektuur kunnen zijn voor deelnemers aan UNCTAD-conf e r e n t i e s .

VII
H e t feit dat er onder de laatste Nederlandse 'koloniale' ambtenaren velen
w a r e n die een grote persoonlijke belangstelling en zorg voor de
ontwikkelingslanden en -problemen aan de dag legden, geeft voedsel aan
d e veronderstelling dat de eerdere koloniale ambtenaren ook niet allemaal
k o e l e uitbuiters zullen zijn geweest.
VIII
D e recente economische geschiedenis van Curaçao illustreert de stelling dat
industrialisatie niet noodzakelijk gelijk is aan ontwikkeling.
IX
D e betekenis van het kapitaal voor het ontwikkelingsproces is in de eerste
j a r e n na de tweede wereldoorlog tegelijk overschat en onderschat. Enerzijds
w e r d te veel aandacht besteed aan de kapitaalbehoefte van de
ontwikkelingslanden in verhouding tot hun andere behoeften, anderzijds waren
d e schattingen omtrent de kapitaalbehoefte veel te laag.
X
I n artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
ontbreekt ten onrechte de bepaling dat ieder er aanspraak op kan maken dat
h i j of zij het elementair onderwijs ontvangt in de moedertaal.
XI
E r is in Nederland geen plaats meer voor een zogenaamde 'academische
wereld'.

stellingen behorende bij het proefschrift van J. van Soest,
, , H e t begin van de ontwikkelingshulp in de Verenigde Naties en in
Nederland, 1945 - 1952", Tilburg, 1975.

