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Inleiding

atijns-Amerika  heeft  altijd  een  belangrijke  rol  in  de  Nederlandse  buitenlandse 

betrekkingen gespeeld door de ligging van de Nederlandse Antillen en Suriname. 

Economisch zijn Suriname en vooral de Antillen in sterke mate afhankelijk geweest van 

naburige Latijns-Amerikaanse landen als Venezuela en Colombia. Het lijkt dan ook niet 

meer  dan  logisch  dat  er  bij  de  initiëring  van  het  Nederlandse  beleid  inzake 

ontwikkelingshulp  werd  gekeken  naar  mogelijkheden  om  Latijns-Amerika  te  helpen. 

Kenmerkend  voor  de  landen  in  dit  deel  van  de  wereld  waren  immers  de  grote 

tegenstellingen tussen arm en rijk. De motieven voor hulp hoeven echter niet altijd zo 

klip en klaar te  zijn  als  op voorhand lijkt.  Bij  het  verstrekken van ontwikkelingshulp 

kunnen ook andere motieven een rol spelen dan pure medemenselijkheid of het streven 

naar rechtvaardigheid in de wereld. 

L

Op  3  oktober  1949  besloot  het  Nederlandse  kabinet  om  de  eerste  financiële 

bijdrage  te  leveren  aan  het  ‘technisch  ondersteuningsprogramma  (EPTA)’  van  de 

Verenigde Naties, dat was opgezet in het kader van het ‘bold new programme’, aldus de 

Amerikaanse president Harry S Truman in het beroemde ‘Point four’ van zijn inaugurele 

rede in 1949, ‘for making the benefits of our scientific advances and industrial progress  

available for the improvement and growth of underdeveloped areas’. Nederland maakte 

anderhalf miljoen gulden over, zette vier ambtenaren op het dossier en was daarmee een 

van  de  eerste  landen  in  de  wereld  die  formeel  beleid  én  werk  maakte  van 
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ontwikkelingssamenwerking.  De  periode  1949-1965  was  een  overgangsperiode  tussen 

loslaten van het Nederlandse koloniale beleid en het formuleren van een nieuwe politiek, 

aldus ontwikkelingsdeskundige P. Hoebink. 

Het  Nederlandse  ontwikkelingsbeleid  was  vanaf  het  begin  voortdurend  aan 

verandering onderhevig. In 2000 werd onder redactie van J. Nekkers en P. Malcontent De 

geschiedenis  van  vijftig  jaar  Nederlandse  ontwikkelingssamenwerking  1949-1999 

gepubliceerd.  Deze  bundel  was  het  eerste  overzichtswerk  dat  zich  toespitste  op  het 

Nederlandse beleid op het terrein van Ontwikkelingssamenwerking. De motieven voor 

Nederland  om  zich  in  de  genoemde  beginperiode  op  ontwikkelingssamenwerking  te 

storten worden in de bundel beschreven als zeer divers. Er was ten eerste een economisch 

belang. Het Nederlandse bedrijfsleven en de wetenschap zouden er meer bekendheid door 

krijgen en dat was goed voor de export. Een tweede motief was de mogelijkheid om het 

internationale  prestige op te vijzelen,  nadat Nederland na het verlies van Nederlands-

Indië  had  afgedaan  als  koloniale  grootmacht.  In  het  verlengde  daarvan  lag  het  derde 

motief, de ontwikkelingshulp was een manier om door de achterdeur weer de voormalige 

kolonie Indonesië binnen te komen. Tenslotte kon de ontwikkelingshulp worden gebruikt 

als  werkverschaffing  voor  Nederlanders  die  door  de  dekolonisatie  hun  banen  waren 

kwijtgeraakt, zoals de vele tropendeskundigen.

De relatie tussen motieven en beleidsvorming is tot op de dag van vandaag een 

belangwekkend fenomeen binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Binnen 

het kader van mijn specialisatie Latijns-Amerika Studies heb ik bemerkt dat er weinig 

geschreven  is  over  het  Nederlandse  ontwikkelingsbeleid  met  betrekking  tot  Latijns-

Amerika. Het is daarom interessant deze regio als casus te nemen voor een onderzoek naar 

de verhouding tussen motieven en beleidsvorming. De vraag die in deze scriptie centraal 

staat luidt dan ook:
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Hoe ontwikkelde zich de relatie tussen motieven en beleidsvorming binnen de 

Nederlandse ontwikkelingsinspanningen ten aanzien van Latijns-Amerika in 

de jaren 1949-1967?

Het  kader  waarbinnen  ik  tot  beantwoording  van  deze  vraag  wil  komen  wordt  naast 

bestaande  literatuur  vooral  gevormd  door  primaire  bronnen,  in  het  bijzonder 

overheidsdocumenten die  betrekking  hebben op  het  Nederlandse  ontwikkelingsbeleid. 

Hierbij  is  dankbaar  gebruik  gemaakt  van  de  bronnenuitgave  Nederlandse 

Ontwikkelingssamenwerking 1949-1977 onder redactie van M. Dierikx, M. Breusers, C. 

Klep, E. Klinkers, A. Sens en M. Smits. Dit project is door het Instituut voor Nederlandse 

Geschiedenis uitgevoerd in opdracht van de minister van Ontwikkelingssamenwerking. 

De overweging daarbij was dat hoewel de geschiedschrijving van of bronnenpublicaties op 

het gebied van het Nederlands buitenlands beleid van na 1945 op allerlei onderdelen tot 

ontwikkeling is gekomen, de ontwikkelingssamenwerking grotendeels onbekend terrein 

is gebleven. Centraal in het project stond de documentatie van het door de Nederlandse 

regering gevoerde beleid. De in de bundels I (1949-1963) en II (1964-1967) opgenomen 

nota’s,  memoranda, briefwisselingen en ministerraden worden in deze scriptie gebruikt 

om te beschrijven hoe de Nederlandse hulp aan Latijns-Amerika tot stand kwam en de 

motieven voor het beleid nader te analyseren.

De  tijdsafbakening  is  om  een  aantal  redenen  gekozen.  Zoals  reeds  opgemerkt 

markeert  de  periode  van  1949  tot  midden  jaren  zestig  een  overgang  van  de 

kinderschoenen van een  neo-kolonialistische politiek naar de volwassenwording van een 

nieuw beleidsterrein. Daarnaast wilde ik de gehele tweede bronnenbundel, die loopt van 

1964 tot en met 1967, in mijn beschrijving meenemen. Ook vormt 1967 in zekere zin een 

cesuur, daar het ontwikkelingsbeleid vanaf 1968 onder Minister Udink een sterk bilaterale 

koers  ging varen met  de introductie  van concentratielanden en dientengevolge  nieuw 

beleid,  motieven  en  criteria.  Deze  beschrijving  van  de  historie  van  de  Nederlandse 
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ontwikkelingshulp aan Latijns-Amerika vormt hierop een prelude.

In  het  eerste  hoofdstuk  van  deze  scriptie  wordt  ingegaan  op  de  oorsprong  en 

ontwikkeling van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking tot 1967. Na dit historisch 

overzicht  volgt  een  beschrijving  van  motieven  voor  de  Nederlandse 

ontwikkelingssamenwerking, zoals deze naar voren komen in de literatuur en bronnen in 

de genoemde periode. Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan de criteria voor het 

beleid, omdat verwacht mag worden dat deze verscheidene motieven blootleggen. 

Tegen  bovenstaande  achtergrond  bestudeer  ik  vervolgens  de  relatie  tussen 

beleidsvorming en motieven ten aanzien van Latijns-Amerika. Eerst wordt vanuit de twee 

bundels met primaire bronnen een historische beschrijving gedestilleerd, waarna ik de 

ontwikkeling van specifieke motieven voor het beleid met betrekking tot Latijns-Amerika 

zoals die uit literatuur en bronnen naar voren komen analyseer.  In de conclusie wordt 

tenslotte een en ander in een korte beschouwing samengevoegd, waarbij beantwoording 

van de hierboven geformuleerde vraag centraal staat.
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1. Geschiedenis van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, 

1949-1967

n  de  jaren  na  de  Tweede  Wereldoorlog  ondergingen  de  mondiale  politieke  en 

economische  verhoudingen  een  metamorfose.  Terwijl  Europa  zijn  oorlogswonden 

likte en, ondersteund door Amerikaanse Marshallhulp, langzaam overeind probeerde te 

krabbelen, spoelde er een dekolonisatiegolf over grote delen van Azië, het Midden-Oosten 

en (later) Afrika. Landen die tientallen of, in andere gevallen, honderden jaren onder het 

juk van het westers imperialisme hadden geleefd werden eindelijk politiek onafhankelijk. 

Nederland vormde een exponent van deze ontwikkeling, maar was direct na de bevrijding 

te getraumatiseerd om de eigen lotgevallen in dit grotere perspectief te zien. De fixatie 

richtte zich op de geleden verliezen in zowel het eigen land als in Nederlands-Indië. Op 8 

december 1942, de dag dat de Tweede Wereldoorlog in Azië uitbrak, beloofde koningin 

Wilhelmina  Nederlands-Indië  nog  voor  het  koninkrijk  te  behouden,  maar  de 

ontwikkelingen zouden geheel anders lopen. De Japanse bezetting van Nederlands-Indië 

had een Indonesisch nationalisme aangewakkerd dat zich zelfs door twee gewelddadige 

politionele acties niet liet uitroeien. Op 27 december 1949 werd het rood-wit-blauw in 

Jakarta gestreken en droeg Nederland zijn soevereiniteit over aan de Republiek Indonesië 

van president Sukarno1. 

I

1 V. Houben, Van kolonie tot eenheidsstaat: Indonesië in de negentiende en twintigste eeuw (Leiden 1996) 125-
157 
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In  datzelfde  jaar  begon  de  geschiedenis  van  de  Nederlandse 

ontwikkelingssamenwerking. President H. Truman verkondigde bij zijn inaugurele rede 

als ‘point four’ een ‘bold new program for making the benefits of our scientific advances 

and  industrial  progress  available  for  the  improvement  and  growth  of  underdeveloped 

areas’.  Dit  programma was een reactie op de successen die de Marshallhulp in Europa 

boekte.  Waarom  zou  dat  succes  niet  herhaald  kunnen  worden  met  de  nieuwe 

onafhankelijke  staten  in  Azië  en  het  Midden-Oosten?  De  VN  voegden  de  daad  bij 

Trumans woord en zetten in 1949 EPTA op.  Nederland reageerde alert en stortte nog 

hetzelfde jaar een (kleine) bijdrage in het fonds. 

Toch was deze snelle reactie geen afspiegeling van een enthousiast  engagement 

met de nieuwe, onderontwikkelde staten waar Truman over sprak. De belangstelling van 

de Nederlandse regering voor ontwikkelingssamenwerking was uitermate klein. Niet de 

regering, maar enkele hoge ambtenaren namen in 1949 het initiatief tot oprichting van 

een interdepartementale  Werkcommissie inzake Technische Hulp aan Laag ontwikkelde 

Landen  (WITHALL).  In  de  ministerraad  werd  tot  1953  nauwelijks  over 

ontwikkelingshulp gerept2. 

De jaren vijftig: beleid in de kinderschoenen

De Nederlandse ontwikkelingshulp werd in de jaren vijftig voornamelijk via multilaterale 

kanalen verstrekt. Nederland hechtte vooral veel belang aan de rol binnen de VN en had 

hiervoor in minister van buitenlandse zaken Luns een vurig pleitbezorger.  Al in 1951 

bezette Nederland met 56 uitgezonden technici een derde plaats achter de VS en Groot-

Brittannië.  Luns steunde in 1952 vervolgens  (tevergeefs)  een Indiaas  initiatief  voor de 

oprichting van een Special United Nations Fund for Economic Development  (SUNFED), 

dat  ontwikkelingslanden  zachte  kredieten  moest  verlenen3.  Als  surrogaat  werd  de 

2     P.A.M. Malcontent en J.A. Nekkers, De geschiedenis van vijftig jaar ontwikkelingssamenwerking 1949-1999 
(Den Haag 1999) 12
3     idem 14 
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International Development Association (IDA) opgericht, waarin de arme landen een veel 

kleinere  stem  kregen  dan  gehoopt.  Desondanks  hield  Luns  vast  aan  het  belang  van 

multilaterale hulp. Hij wilde iedere verdenking van neokolonialisme voorkomen (die bij 

bilaterale hulp aanwezig zou kunnen zijn) en stelde bovendien dat Nederland simpelweg 

niet kapitaalkrachtig genoeg was om zelfstandig hulp te bieden4. Zo enthousiast als Luns 

was over de VN, zo sceptisch stond hij tegenover de vorming van een ontwikkelingsfonds 

in EEG-verband. Frankrijk en België wilden hun overzeese gebiedsdelen in zo’n fonds 

indelen. Premier Drees en minister Luns voelden er echter niets voor de economische 

betrekkingen  tussen  die  landen  financieel  te  ondersteunen  en  erger  nog,  politiek 

betrokken  te  kunnen  raken  bij  die  Franse  en  Belgische  gebiedsdelen.  Tijdens  de 

conferentie van Rome in 1957 ging de Nederlandse regering uiteindelijk toch akkoord, 

maar putte nauwelijks voordeel uit deze concessie; de contributie aan het fonds was vele 

malen hoger dan de kredieten die Suriname, de Antillen en Nieuw-Guinea ontvingen5. 

De jaren zestig: wasdom

Resolutie 1522 van de Algemene Vergadering van de VN bombardeerde de jaren ’60 tot 

‘Het eerste ontwikkelingsdecennium’. Ontwikkelde landen werd opgeroepen 1 procent 

van hun nationaal inkomen aan ontwikkelingshulp te besteden. In het daaropvolgende 

jaar  werd  de  Organization  for  European  Economic  Coorporation  (opgericht  in  1948 

teneinde  de  Marshallhulp  te  distribueren)  omgevormd tot  Organization  for  Economic 

Coorporation  and  Development  (OECD).  De  OECD riep  vervolgens  het  Development 

Assistance  Committee  (DAC) in het  leven om de hulp te  organiseren.  Aldus werd de 

internationale  ontwikkelingssamenwerking  geïnstitutionaliseerd  en  van  een  officieel 

programma voorzien6. 

De hoge verwachtingen die de rijke landen van ontwikkelingshulp hadden was 

4    Handelingen der Staten-Generaal,Tweede Kamer, 1955-1956, 4334, Nota inzake hulpverlening aan minder 
ontwikkelde gebieden (1956) 7 
5    M. Kuitenbrouwer, De ontdekking van de derde wereld (Den Haag 1994) 138
6 D.K. Fieldhouse, The west and the third world (Oxford 1999) 232-233
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geheel in lijn met de heersende ontwikkelingstheorie, die door de liberale econoom Walt 

W. Rostow werd verwoord in zijn  -destijds-  gezaghebbende boek  Stages  of  economic  

growth7. Dit  boek  was  een  tekstuele  uitwerking  van  het  Neo-Keynesiaanse 

ontwikkelingsmodel  dat  de  economen  Harrod  en  Domar  in  1939  en  1946  hadden 

opgesteld8.  De essentie  van dit  model  was  de cruciale  rol  die investeringen  spelen  bij 

economische  groei.  Rostow  beschouwde  economische  groei  als  een  synoniem  voor 

ontwikkeling en de sleutel daartoe lag in de combinatie tussen besparingen/investeringen 

en industrialisatie. Dat een economie zich uit de greep van de landbouw moest zien te 

ontworstelen was sinds Marx geen nieuw idee meer, maar Rostow ging verder door te 

stellen  dat  een  economie  een  ‘take-off  to  selfsustaining  growth’  kon  beleven,  als  de 

investeringen boven een kritische grens uit zouden stijgen. Besparingen en investeringen 

zouden  vervolgens  exponentieel  gaan  groeien.  Dit  betekende  voor  de 

ontwikkelingslanden  dat  ze,  met  behulp  van  buitenlandse  investeringen,  hetzelfde 

economische peil moesten kunnen bereiken als het westen9. 

Tegenover deze westerse benadering van ontwikkeling ontstond een ‘zuidelijke’. 

Zodra het  westen de principes  die ten grondslag  lagen aan de  ontwikkelingshulp had 

afgekondigd, begon de derde wereld pogingen te ondernemen om ontwikkelingshulp af te 

dwingen als een recht, in plaats van een gunst. De uitdrukkelijke roep om meer hulp ging 

gepaard  met  de  eis  tot  hervorming  van  de  internationale  economische  orde.  De 

Bandoengconferentie in  1955,  waarbij  29  ongebonden  Afro-Aziatische  landen 

bijeenkwamen om hun onderlinge solidariteit te bestendigen, was het eerste teken van 

blokvorming  in  de  derde  wereld.  Tijdens  de  eerste  UNCTAD  in  1964,  die  door  de 

Argentijnse  econoom  Prebisch  werd  voorgezeten,  kwamen  de  derde  wereldlanden, 

vertegenwoordigd in de ‘de groep van 77’, met de leus ‘Trade not aid’. Hulp alleen was 

niet  voldoende.  Het  diende  gepaard  te  gaan  met  handelsconcessies.  Deze  opstelling 

7 W.W. Rostow, The stages of economic growth (New York 1960) 
8    R. F. Harrod, ‘An essay in dynamic theory’, in: Economic journal (1939) 14-33; E. Domar, ‘Capital 
expansion, rate of growth and employment’, in: Econometrica (1946) 137-147 
9 D.K. Fieldhouse, The west and the third world 129
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onderstreepte  de  nieuwe  verhoudingen  tussen  donor-  en  ontwikkelingslanden10.  De 

‘groep van 77’ stelde het rijke westen direct verantwoordelijk voor de onderontwikkeling 

in  het  arme  zuiden.  De  theoretische  onderbouwing  van  deze  gedachte  werd  door 

economen als  Prebisch (dezelfde),  Singer,  Wallerstein  en  de  zeer  invloedrijke  Myrdal 

verwoord in de Dependencia-theorie. Volgens hen waren ontwikkelingslanden gevangen 

in  een  economisch  web  waarin  de  prijzen  voor  hun  primaire  exportgoederen 

onherroepelijk  zouden  dalen  ten  opzichte  van  de  prijzen  van  de,  uit  het  westen 

geïmporteerde,  productiegoederen.  Ze  hadden,  met  andere  woorden,  een  intrinsiek 

zwakke handels- en betalingsbalans. Onderontwikkeling had aldus geen interne (Rostow), 

maar  externe  (westerse)  oorzaken.  Ontwikkelingslanden konden dit  probleem volgens 

bovengenoemde economen tegengaan door de prijzen van primaire goederen structureel 

te verhogen en een eigen, importvervangende industrie op te bouwen, beschermd door 

hoge tariefmuren11. 

Deze reformistische ontwikkelingstheorie kreeg ook in Nederland veel invloed op 

het debat en het beleid. De ontwikkelingseconoom Jan Tinbergen maakte zich sterk voor 

een  spoedige  uitvoering  van  de  UNCTAD-voorstellen  en  een  verhoging  van  de 

ontwikkelingshulp  tot  1  procent  van  het  BNP.  Mede  door  pressie  vanuit  de  Tweede 

Kamer  vervijfvoudigde  het  ontwikkelingsbudget  (hoewel  niet  zonder  strubbelingen), 

binnen  tien  jaar  tot  1  miljard  gulden  in  1971.  Daarmee  werd  Nederland  relatief  de 

grootste  hulpgever ter  wereld12.  Het  hulpbudget  werd niet  alleen verhoogd,  maar ook 

gedifferentieerd.  Verhoudingsgewijs  werd  tijdens  de  jaren  zestig  steeds  meer  geld 

uitgetrokken voor hulp aan gebieden waar Nederland geen historische band mee had. Het 

verlies  van  NieuwGuinea  in  1962,  dat  in  1949  niet  aan  de  republiek  Indonesië  was 

overgedragen, had hier mee te maken13. 

10 D.K. Fieldhouse, The west and the third world 233-234 
11   R. Prebisch, The economic development of Latin America and its principal problems (New York 1950); 
H.Singer, ‘The distribution of trade between investing and borrowing countries’, in: American Economic Review, 
40 (mei 1950) 473-485; G. Myrdal, Development and underdevelopment (Cairo 1956) 
12 M. Kuitenbrouwer, De ontdekking van de derde wereld 144 
13 P.A.M. Malcontent en J.A. Nekkers, De geschiedenis van vijftig jaar ontwikkelingssamenwerking 1949-1999 
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Het  ontwikkelingsbeleid  werd  volwassen.  Dat  uitte  zich  onder  andere  in  de 

aanstelling van een aparte staatssecretaris  voor ontwikkelingssamenwerking in 1963: I. 

Diepenhorst  van  de  CHU.  Een  jaar  later  werd  het  ministerie  Buitenlandse  Zaken 

gereorganiseerd,  waarbij  vervolgens  de  voorbereiding  en  uitvoering  van  het 

ontwikkelingsbeleid  werd  toegewezen  aan  het  nieuwe  Directoraat  Generaal  voor 

Internationale samenwerking (DGIS). Tinbergen werd in datzelfde jaar voorzitter van de 

nieuw opgerichte Nationale Adviesraad inzake Ontwikkelingshulp (NAR). Twee jaar later 

werd de KVP-er Th. Bot de eerste minister voor ontwikkelingssamenwerking (alhoewel 

zonder portefeuille) in het kabinet Cals/Vondeling. 

In zijn  Nota  hulpverlening aan minder ontwikkelde  landen  uit  1966 vroeg Bot 

meer aandacht voor het  opruimen van  bottlenecks in ontwikkelingseconomieën en de 

bevordering van export van derde wereldlanden14. De ethische en sociale implicaties van 

ontwikkelingshulp  moesten  worden erkend en hulp  diende niet  alleen op industrieel, 

maar ook op agrarisch gebied bij te dragen aan ontwikkeling. Hiermee bewoog Bot zich 

voorzichtig  in  de  richting  van  het  Dependencia-kamp.  Verder  diende  de  VN zich  in 

tezetten voor een algemene verhoging van het hulpbudget en zou Nederland zich binnen 

de UNCTAD nadrukkelijker moeten inzetten voor de integratie van arme landen in de 

internationale  orde.  Zo  werden  nieuwe  ideeën  omgezet  in  beleid  en  veranderde 

ontwikkelingshulp langzaamaan in ontwikkelingssamenwerking. 

Heroriëntatie naar een bilateraal beleid 

De vrees voor de negatieve effecten van bilaterale hulp nam in de jaren zestig af.  Dat 

zorgde voor een explosieve toename hiervan binnen het, toch al groeiende, hulpbudget: 

van 4.5 miljoen gulden in 1965 tot 328 miljoen gulden in 1972. In 1968 was de bilaterale 

hulp omvangrijker dan de multilaterale15.  Pressie van werkgeverskant was hiervan een 

21-22 
14 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nota hulpverlening aan minder ontwikkelde landen (1966) 7-9 en 22 
15 P. Hoebink, Geven is nemen (Nijmegen 1988) 53 
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belangrijke  oorzaak.  Vooral  bedrijven  met  historische  banden  in  de  ex-koloniën  en 

ingenieursbureaus vroegen uitdrukkelijk om opdrachten en subsidies. In twee nota’s uit 

1960  en  1964,  uitgebracht  door  de  werkgeversorganisaties,  werd  vervolgens 

gewaarschuwd  voor  een  verslechtering  van  de  concurrentiepositie  van  Nederlandse 

bedrijven  door  de  toename  van  bilaterale  hulp  van  andere  donorlanden.  Deze 

waarschuwing  werd  door  het  ministerie  van  Economische  Zaken  en  daarbinnen  het 

directoraat Buitenlandse Economische Betrekkingen (BEB) ter harte genomen. Niet alleen 

werd het bilaterale hulpbudget verhoogd, ook de binding van de hulp nam toe: tot 90 

procent aan het einde van de jaren zestig16. 

Verder  maakte  de  oprichting  van  een  aantal  hulpconsortia  en  consultatieve 

groepen,  zoals  voor  India,  Pakistan,  Nigeria  en  Colombia,  het  Nederland  mogelijk 

bilaterale hulp te verstrekken binnen een multilateraal kader. Via deze initiatieven van de 

Wereldbank  breidde  Nederland  zijn  technische  bilaterale  hulpprogramma  uit  met 

kapitaalhulp in de vorm van leningen en schenkingen. De financiële risico’s  waren op 

deze manier voor Nederland kleiner en bovendien kon ons land de organisatie overlaten 

aan de veel grotere ambtelijke staf van de Wereldbank17. 

De verbeterde relatie met Indonesië zorgde eveneens voor een forse toename van 

de bilaterale hulp. President Sukarno, die eerder een moratorium op de schuldaflossing 

afkondigde,  Nederlandse  bedrijven  nationaliseerde  en  50.000  Nederlanders  het  land 

uitjoeg, werd in 1966 via een decreet ten val gebracht18. De nieuwe president Suharto zou 

een  pro-westerse,  kapitalistische  koers  gaan  varen.  Nederland  zag  een  kans  om  de 

beschadigde hulprelatie met de voormalige kolonie te hervatten. Op een conferentie in 

Den  Haag  werd,  op  voorspraak  van  onder  andere  minister  van 

ontwikkelingssamenwerking  Udink  (1967-1971)  een  belangrijk  nieuw  hulpconsortium 

opgericht,  waarvan  Nederland  blijvend  voorzitter  mocht  zijn:  de  Intergouvernmental 

16 P. Hoebink, Geven is nemen 56-57 
17 P.A.M. Malcontent en J.A. Nekkers, De geschiedenis van vijftig jaar ontwikkelingssamenwerking 1949-1999 

26 
18 Vincent Houben, Van kolonie tot eenheidsstaat 186 
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Group for Indonesia  (IGGI). De Nederlandse bilaterale hulpbijdrage aan Indonesië steeg 

vervolgens  spectaculair.  Tussen 1966 en 1983 verleende Nederland 2.5 miljard  gulden 

steun, ongeveer 10 procent van het totale budget19. 

Udink wilde voorkomen dat de sterk toegenomen (bilaterale) hulp versnipperd zou 

raken (teveel projecten in teveel landen). Daarom voerde hij kort na zijn aantreden in 

1967 het ‘concentratielandenbeleid’ in. Tijdens een interdepartementaal overleg werden 

de volgende criteria voor hulpverlening vastgesteld: deelname van het betrokken land aan 

een consortium of hulpgroep; een laag inkomensniveau en/of een hoog groeipotentieel; 

een  reeds  bestaande  hulprelatie  met  Nederland  en/of  particuliere  economische 

betrekkingen.  De volgende landen voldeden volgens Udink aan deze eisen en werden 

concentratieland:  India,  Pakistan,  Indonesië,  Tunesië,  Soedan,  Nigeria,  Uganda,  Kenia, 

Tanzania, Colombia en Peru20. Hiermee zette Nederland een definitieve stap richting een 

meer bilateraal hulpbeleid.

19   M. Kuitenbrouwer, De ontdekking van de derde wereld 46 
20 idem 145 
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2.  Motieven,  criteria  en  beleidskeuzes  binnen  de  Nederlandse 

ontwikkelingssamenwerking, 1949-1967

ntwikkelingssamenwerking heeft altijd verschillende motieven en doelen gekend. 

In de literatuur worden over het algemeen drie categorieen genoemd: op politiek-

strategisch, op economisch en op ethisch-humanitair gebied.

O
Het  eerste  motief  van  de  Nederlandse  ontwikkelingshulp  was  zoals  gesteld 

politiek-strategisch van karakter. Direct na de onafhankelijkheid van Indonesië, in 1949, 

werd  elke  discussie  over  ontwikkelingshulp  bepaald  door  de  koloniale  erfenis  van 

Nederland.  De  Nederlandse  steun  aan  EPTA  was  hier  een  goed  voorbeeld  van.  De 

motieven  voor  dit  regeringsinitiatief  waren  eigenlijk  dezelfde  die  de 

soevereiniteitsoverdracht  aan  Nederlands-Indië  na  de  Tweede  Wereldoorlog  zo 

bemoeilijkten.  Met  het  verlies  van  Nederlands-Indië  verloor  Nederland  economische 

belangen,  internationaal  prestige  en  ethisch-humanitaire  betrokkenheid. 

Ontwikkelingshulp had tot doel deze zaken terug te winnen. De concrete bestemming van 

de  Nederlandse  hulp  weerspiegelde  het  koloniale  karakter  ervan;  tot  1955  ging  bijna 

tweederde van de Nederlandse hulp naar Suriname, de Nederlandse Antillen en Nieuw-

Guinea en  tussen 1956 en 1962 nog steeds meer dan de helft21. De Koude Oorlog zou al 

snel  een  nieuwe  dimensie  geven  aan  het  politiek-strategische  motief.  Omdat  de 

Marshallhulp  aan  West-Europa  zo'n  succes  bleek,  werd  dat  voor  de  Amerikaanse 

21 P. Hoebink, Geven is nemen, de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Tanzania en Sri Lanka (Nijmegen 1988) 
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President  Truman  de  inspiratiebron  bij  het  opstellen  van  het  ‘point  four’ van  zijn 

inaugurele rede in 1949. Deze rede wordt gezien als het startsein van de geschiedenis van 

de ontwikkelingssamenwerking. Zoals de Amerikaanse investeringen West-Europa uit de 

klauwen van het communisme hadden weten te houden, zo zou ontwikkelingshulp dat 

met de rest van de wereld moeten doen. De Amerikaanse hulp ging dan ook vooral naar 

dictaturen rondom de Sovjet-Unie en China, zoals Turkije, Griekenland, Perzië, Pakistan 

Zuid-Vietnam,  Zuid-Korea  en  Taiwan.  Zo  wilde  men  deze  landen  binnen  de  eigen 

invloedssfeer houden.  Het bestendigen van de banden met voormalige koloniën,  zoals 

Nederland probeerde te doen, kon hiertoe eveneens een belangrijk middel zijn. Hiermee 

werd  ook  voor  Nederland  de  Koude  Oorlog  een  belangrijke  motivatiebron  voor 

ontwikkelingshulp.  Minister  Mansholt  pleitte  in  1954  bij  de  ministerraad  voor  een 

storting van 300 miljoen gulden in een nog op te richten VN-fonds. Hoofddoel was de 

bestrijding van het communisme22. Een nota uit 1956, van de ministers J. Luns en Beyen, 

bevestigde deze nieuwe preoccupatie. Ze stelden: 

'(…)  deze  onbevredigende  situatie  in  grote  delen  van  de  wereld  die  uitgestrekte 

gebieden met enorme bevolkingen uiterst vatbaar maakt voor politieke onrust en de 

lokstem  van  het  communisme,  stelt  de  westerse  wereld  voor  grote  nieuwe 

verantwoordelijkheden'23. 

Hulp zou bijdragen aan een mondiaal politiek evenwicht en onrust moeten voorkomen.

Het tweede motief voor ontwikkelingshulp is economisch. Het vroegste voorbeeld 

hiervan  was  de  verwachting  dat  ontwikkelingshulp  kon  helpen  bij  het  creëren  van 

nieuwe  betrekkingen  voor  werkloos  geworden  koloniale  ambtenaren,  na  de 

onafhankelijkheid van Nederlands-Indië24. In 1962 verwoordde minister van buitenlandse 

22  P.A.M. Malcontent en J.A. Nekkers, De geschiedenis van vijftig jaar ontwikkelingssamenwerking 1949-1999 
(Den Haag 1999) 13 

23  Handelingen der Staten-Generaal,Tweede Kamer, 1955-1956, 4334, Nota inzake hulpverlening aan minder 
ontwikkelde gebieden (1956) 2 
24 Ibid, Tweede Kamer, 1949-1950, 1734,  Nota betreffende de Nederlandse bijdrage aan het programma der 
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zaken  J.  Luns  vervolgens  een  doelstelling  van  ontwikkelingshulp  die  alle  westerse 

donoren vandaag nog delen:  de noodzaak om afzetmarkten voor de eigen industrie te 

creëren.25 Ten faveure  van dit  doel  wordt  bilaterale  hulp  niet  in  de  vorm van valuta 

overgedragen,  maar  als  leverantie  van  goederen  en  diensten  van  bedrijven  uit 

donorlanden. Aan hulp die wel in de vorm van baar geld wordt verstrekt, is de eis gesteld 

dat ze in het donorland wordt besteed. Deze zogenaamde ‘gebonden hulp’ moet de eigen 

industrie stimuleren en voorkomen dat Nederlandse hulp indirect de handelsbalans van 

andere donorlanden ondersteunt.

Het  derde  en  belangrijkste  motief  is  ethisch-humanitair.  Ontwikkelingshulp 

groeide in de jaren ’60 uit tot een geïntegreerde factor van de internationale economische 

orde. De overdracht van hulp aan ontwikkelingslanden was gebaseerd op de consensus dat 

het westen morele, materiële en politieke verantwoordelijkheden had ten aanzien van de 

ontwikkelingslanden.  Dit  grensoverschrijdende  solidariteitsbeginsel  is  volgens  velen 

geworteld in de christen- en sociaal-democratische traditie van het westen. Met de jaren 

groeide  in  de  Nederlandse  samenleving  een  brede  steun  hiervoor  vanuit  kerken, 

vakbonden en andere maatschappelijke verbanden.  ‘Onze’ morele verantwoordelijkheid 

ten  aanzien  van  arme  landen  werd  door  Luns,  in  1962,  voor  het  eerst  in  een  nota 

verwoord;  hulp  zou  beantwoorden  aan  ‘een  gemeenschappelijk 

verantwoordelijkheidsgevoel’ en ‘internationale solidariteit’. 26

Motieven in beleidsformuleringen 

Vanaf  1949 zijn er passages in de beleidsnota’s  te vinden die er op duiden dat er een 

discussie was ontstaan over hoe Nederland aan de wens van Truman om actief deel te 

nemen  aan  ontwikkelingsprogramma’s  tegemoet  kon  komen.  In  de  genoemde  nota’s 

werden vooral mogelijkheden voor ontwikkelingshulp via de VN besproken. Nederland 

Verenigde Naties voor technische hulp aan economisch laag-ontwikkelde landen. 8 
25  Ministerie van Buitenlandse zaken, Nota over de hulp aan minder ontwikkelde landen (18 augustus 1962) 2 
26  Ibidem
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zou  zich  echter  niet  beperken  tot  alleen  multilaterale  hulp.  Technische  bijstand  zou 

bijvoorbeeld niet zo zeer in VN verband gegeven worden, maar vooral via bilaterale weg. 

In  het  begin  concentreerde  men zich sterk  op de  voormalige  koloniën.  Vooral 

Indonesië stond centraal in de beleidsnota’s aangaande ontwikkelingshulp. Motieven om 

bij dit land betrokken te blijven bleken onder meer uit een nota uit 1949. Hierin werd 

aangegeven dat inschakeling van Nederland bij hulp aan Indonesië van belang zou zijn 

zowel om propagandistische redenen als wel om het feit dat Nederlandse experts nuttige 

bijdragen zouden kunnen leveren.27 

Gaandeweg werd er ook steeds meer contact gelegd met andere landen dan ex-

koloniën, die eventueel in aanmerking konden komen voor Nederlandse multilaterale en 

bilaterale ontwikkelingshulp. In een nota van 1950 werd, met betrekking tot bilaterale 

hulp, het volgende aangegeven: 

‘Uit contacten met minder ontwikkelde landen is gebleken dat aldaar belangstelling 

bestaat  voor  Nederlandse  technische  hulp.  Als  voorbeelden  kunnen  worden 

genoemd: verschillende landen in het Nabije Oosten, waaronder Perzië dat met zijn 

7 jaren plan in dit opzicht de belangrijkste plaats inneemt, voorts Pakistan, Ceylon, 

Ethiopië,  en  enige  Zuid-  en  Midden-Amerikaanse  landen.  De  meeste  van  deze 

landen hebben voorkeur voor technische hulp van één of meer bepaalde landen, 

waarbij men Nederland als politiek ongevaarlijk land gaarne ziet.28 

Een  moeilijkheid  voor  Nederland  bij  het  verschaffen  van  bilaterale  vormen  van 

technische hulp, was de financiering van dergelijke projecten. 

Minister  van Buitenlandse  Zaken Stikker  (1948-1952)  noemde in  een nota  van 

27 Raadsadviseur economische zaken, ministerie van overzeese gebiedsdelen (De Vries) aan minister zonder 
portefeuille [van overzeese gebiedsdelen] (Götzen), 7 juli 1949 (Nota). in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel I, 1945-1963 (Den Haag 2002) 
49-51 

28 M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel I, 1945-
1963 (Den Haag 2002) 122
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195029 verschillende  motieven  voor  het  op  gang  brengen  van  de  technische 

ontwikkelingshulp. Hij stelde dat het afzwakken van welvaartsverschillen zou bijdragen 

aan  een  vermindering  van  internationale  spanningen.  Bovendien  zou  het  een  grotere 

bekendheid  geven  aan de  Nederlandse  wetenschap en het  bedrijfsleven.  Ook zou het 

mogelijkheden bieden voor Nederlandse export. Ten slotte noemde Stikker dat Nederland 

zich meer op Afrika, Latijns-Amerika en Azië moest gaan richten, doordat Indonesië als 

afzetgebied van Nederlands intellect, minder belangrijk zou worden.30 Minister-president 

Drees  (1948-1958)  liet  zich  in  de  ministerraad  op  soortgelijke  wijze  uit.  Hij  erkende 

daarbij dat technische hulp ‘voor de hele wereld belangrijk was, doch vooral ook voor 

Nederland’. 31 

In de loop van de jaren vijftig leken machtspolitieke belangen in het kader van de 

Koude Oorlog een steeds grotere rol te gaan spelen. In een nota van juli 1954 werd het 

groeiende  verschil  in  rijkdom  in  de  wereld,  en  de  daaruit  voortvloeiende  gevaren 

beschreven als aanleiding voor meer ontwikkelingshulp. 

‘Indien aan de zijde der niet-communistische landen niet spoedig iets wordt 

gedaan om de achterstand in  ontwikkeling  van een groot  aantal  landen in 

Azië,  Afrika,  en  Latijns-  Amerika  te  verkleinen,  dan  zal  het  voor  de 

communistische landen met sterk toenemende productiviteit, in het bijzonder 

voor  Rusland,  gemakkelijker  worden  om  de  wensen  dier  laagontwikkelde 

gebieden  te  bevredigen  met  als  gevolg  een  ernstige  ontwrichting  van  de 

bestaande verhoudingen. Daarom is het vraagstuk een politiek probleem van 

29 Minister van Buitenlandse Zaken (Stikker), Nota betreffende de Nederlandse bijdrage aan het programma der 
Verenigde Naties voor technische hulp aan economische laag ontwikkelde landen’, in: J.A. Nekkers en 
P.A.M. Malcontent ed., De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1999 
(Den Haag 1999) 87

30 F.H. Peters, ‘Van de nood een deugd, Technisch hulp na de dekolonisatie’ in: J.A. Nekkers en P.A.M. 
Malcontent ed., De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1999 (Den 
Haag 1999) 87

31 Geciteerd in: P.A.M. Malcontent en J.A. Nekkers, ‘Doe wel en zie niet om’ in: J.A. Nekkers en P.A.M. 
Malcontent ed., De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1999 (Den 
Haag 1999) 23-27
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de eerste orde, dat in belangrijkheid niet achterstaat bij de vragen van oorlog 

en  vrede.  […]  Wil  het  Westen  ook  maar  enigermate  de  politieke  leiding 

behouden,  dan zal het moeten tonen dat het zijn verantwoordelijkheid ten 

aanzien van de vrije  wereld ernstig neemt.  […] De grote gedachte van het 

Marshallplan zou opnieuw in toepassing worden gebracht.’32 

De hulpprogramma’s waarmee men hoopte bovengenoemde gevaren enigszins in te 

dammen,  moesten  zorgen  voor  een  ‘technische  en  economische  opvoeding  van  de 

betrokken landen’. Men stelde voor om dit te bewerkstelligen door een bijdrage te leveren 

aan  de  VN hulpprogramma’s,  die  werden  opgezet  door  het  SUNFED  (Special  United 

Nations Fund for Economic Development). Het SUNFED, het speciale fonds binnen de 

VN  dat  verantwoordelijk  zou  worden  voor  de  multilaterale  hulp,  was  echter  nog  in 

oprichting.  Omdat  ontwikkelingshulp  als  zó dringend werd ervaren,  moest  Nederland 

alvast  beginnen met  het  leveren van ‘tijdelijke’  rechtstreekse  hulp  (1957).  In  de  nota 

hierover werd als reden hiervoor wederom het groeiende welvaartsverschil genoemd: ‘De 

kloof  in  ontwikkelingsniveau  wordt  geenszins  smaller,  doch  verbreedt  zich  veeler’.33 

Nederland  kon  niet  achterblijven  bij  landen  als  de  VS,  Groot-Brittannië,  Duitsland, 

Frankrijk,  Japan,  Noorwegen  en  Zweden.  Daarom werd  besloten  om,  zolang  het  niet 

mogelijk was een bijdrage te leveren in een speciaal internationaal fonds, op kleine schaal 

zelf  te  doen wat  later  door middel  van het fonds op grote  schaal  gedaan zou kunnen 

worden.  Er  zouden  dus  ‘tijdelijke’  bilaterale  projecten  plaats  gaan  vinden,  die  in  lijn 

stonden  met  het  SUNFED-beleid.  ‘Geen  andere  overwegingen  hebben  geleid  tot  de 

beslissingen om rechtstreekse hulp, beheerst door bilaterale afspraken, te verlenen. Er is 

32 Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen), minister zonder portefeuille [van Buitenlandse Zaken] (Luns), 
minister van financiën (van de Kieft), minister van Economische zaken (Zijlstra), minister van Landbouw, 
visserij en voedselvoorzieing (Mansholt) en minister van Overzeese Rijksdelen (Kernkamp) aan minister-
president (Drees), 23 juli 1954 (Nota) in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 
1945-1977. Bronnenuitgave. deel I, 1945-1963 (Den Haag 2002)  297-300

33 Bureau internationale technische hulp, 12 september 1957 (Nota), in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel I, 1945-1963 (Den Haag 2002)  443-466
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geen  voorkeur  voor  de  bilaterale  methode  in  afwijking  van  het  steeds  ingenomen 

standpunt dat de multilaterale weg de beste is’.34

Van motieven naar criteria: de SUNFED

Omdat het slechts om tijdelijke bilaterale  hulp zou gaan,  moest Nederland zich alvast 

schikken naar de doelstellingen van het SUNFED, die op dat moment in oprichting was. 

Vanuit dat oogpunt werden de verschillende gronden genoemd, waarop de beslissing zou 

moeten  rusten  over  welke  projecten  en  landen  in  aanmerking  zouden  komen  voor 

Nederlandse bilaterale steun:35

1. ‘Aanvragen voor projecten van de zijde van onderontwikkelde landen komen slechts 

in aanmerking, wanneer zij vermoedelijk ook in multilateraal verband aanvaardbaar 

zouden zijn en in het bijzonder wanneer zij verbetering van de economische of sociale 

infrastructuur  ten doel hebben.’ 

Zoveel mogelijk projecten moesten worden gekozen die met redelijke waarschijnlijkheid 

aanvaardbaar zouden zijn in een multilateraal programma voor technische of economische 

bijstand.  Bij  het  noemen  van  dit  criterium,  werd  aangegeven  dat  volstrekte 

gelijkschakeling  met  de  SUNFED-normen,  wellicht  niet  altijd  mogelijk  zou  zijn.  ‘Een 

internationaal  fonds  immers  zal  men  zich  vermoedelijk  concentreren  op  grote  vrij 

kostbare  projecten,  die  zonder  buitenlandse  hulp  voor  de  betrokken  regering 

onuitvoerbaar  zouden  zijn.  Nederland  zal  zich  wellicht  mee  op  kleinere  projecten 

toeleggen. 

2.  ‘Uit  te  voeren projecten moeten op zo kort  mogelijke termijn,  en in ieder geval 

binnen enkele jaren, door het betrokken land zelf worden overgenomen.’ 

Er moest een redelijke garantie bestaan dat de regering van het betrokken ontvangende 

34  Ibidem
35 Ibidem
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land bereid zou zijn om het project na een aantal jaren over te nemen en voort te zetten. 

Voor Nederland was het volgens deze nota namelijk niet mogelijk om een project voor 

onbepaalde duur te financieren of te helpen financieren. 

3.  ‘Slechts  projecten,  waarbij  speciale  Nederlandse  kennis  en  ervaring  kan  worden 

aangeboden, komen in aanmerking.’  

Als  reden  hiervoor,  werd  aangegeven  dat  alleen  op  dergelijke  terreinen  min  of  meer 

spectaculaire  successen  konden  worden  behaald.  Halve  successen  en  mislukkingen 

moesten  voorkomen  worden,  omdat  deze  de  naam  van  Nederland  zouden  kunnen 

schaden. Het feit dat Nederlandse tropendeskundigen verlegen zaten om werk, werd hier 

buiten beschouwing gelaten. 

4. ‘Het aantal projecten blijve beperkt; de omvang van ieder individueel project blijve 

beperkt; voorkeur ware te geven aan projecten, welke naar hun financiering op giftbasis 

mogelijk  maken;  gewaakt  worde  zowel  tegen  versnippering  als  tegen  te  sterke 

concentratie.’

Een  zogenoemd ‘klein  land  als  Nederland’,  moest  zich  in  een  experimenteel  stadium 

behoeden voor te grote projecten en voor een te grote spreiding. Dit vanwege de beperkte 

Nederlandse  middelen  Enige  spreiding  was  volgens  de  nota  wel  nodig  om  politieke 

redenen (niet verder uitgewerkt) en om de kansen te beperken dat één enkel programma 

zou falen. 

5.  ‘Vooralsnog ware  jaarlijks  aan een zeer  klein aantal  landen economische hulp  te 

geven,  waarbij  ten  aanzien  van  de  keuze  der  landen van  jaar  tot  jaar  kan  worden 

gevarieerd.  Belangrijke  prioriteit  ware  te  verlenen  aan  aanvragen  uit  dichtbevolkte 

landen van Zuid en Zuid Oost Azië.’ 

Hierbij werden de beperktheid van Nederlandse middelen en de wens de hulp niet te ver 

te  laten  versnipperen,  als  aanleiding  gegeven  om  bepaalde  prioriteiten  te  stellen  ten 
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aanzien van de  onderontwikkelde  die  in  aanmerking  zouden  komen voor  hulp.  Voor 

zowel technische hulp als economische hulp werd bepaald dat landen waarmee Nederland 

politieke, economische, culturele of andere speciale relaties wenste, bevoorrecht zouden 

worden. 

Volgens de nota werd er niet gestreefd naar een prioriteitenschema met betrekking 

tot eventuele geschikte concentratielanden. Wel werd het volgende aangegeven: ‘Maar 

wel  is  het  mogelijk  een gebied aan te  wijzen,  dat  een belangrijke  prioriteit  verdient, 

namelijk het dichtbevolkte gebied van Zuid en Zuid Oost Azië, waar zowel politiek als 

economisch de behoefte zeer groot is en waarvoor Nederland steeds belangstelling heeft 

getoond. Latijns Amerika is meer aangewezen op banden met de Verenigde Staten. In 

Afrika en het Midden-Oosten is de nood ook groot, maar voor deze veel dunner bevolkte 

gebieden is de belangstelling historisch geringer geweest. Voor technische hulp hebben zij 

misschien een hogere prioriteit dan voor economische projecten.’ 

7. ‘Behalve aan het economische aspect van een project worde ook aandacht besteed 

aan de sociale invloed ervan.’ 

Bij de beoordeling van aanvragen om rechtstreekse bijstand, moest niet alleen aandacht 

besteed worden aan economische belangen, maar ook aan het sociale aspect. Als reden 

hiervoor  werd  aangegeven  dat  ‘in  een  gezond  ontwikkelingsplan  de  economische  en 

sociale aspecten sterk verweven zijn’.

8. ‘Voor uitvoering komen slechts projecten in aanmerking, die van de Nederlandse 

overheidssubstanties  geen  nieuwe  taken  vergen  dan  wel  geheel  of  in  dele  aan 

gespecialiseerde  organisaties,  instituten  of  genootschappen  ter  uitvoering  kunnen 

worden overgedragen.’

In de praktijk zou blijken waar de grens zou liggen van wat wel en niet in eigen beheer 

mogelijk en wenselijk zou zijn. De grens mocht echter niet verschoven worden doordat 

een Nederlandse instantie taken op zich zou nemen, die geheel nieuwe eisen zou stellen 
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en  een  geheel  nieuwe  verantwoordelijkheid  zouden  scheppen  op  commercieel  of 

technisch terrein. Uitvoeringstaken zouden zoveel mogelijk uitbesteed worden. 

In  dezelfde  nota  werd  er  aangegeven  dat  er  op  dat  moment  een  groot  aantal 

projecten van zeer uiteenlopende aard en betekenis  ten uitvoer werden gebracht.  Ten 

tijde van de nota werden er relatief grootschalige projecten uitgevoerd in India, Pakistan, 

Thailand,  Libië,  Joegoslavië  en  Griekenland.  Er  werd voor  gepleit  om in  de  toekomst 

kritischer te kijken naar de geopperde mogelijkheden. Alleen de plannen en landen die 

paste  binnen  het  kader  van  het  SUNFED en  die  aan  strenge  eisen  voldeden,  zouden 

aanvaard worden. Meer nauwkeurige richtlijnen en criteria hiervoor moesten nog worden 

opgesteld.

Uiteindelijk  bleek  het  SUNFED  weinig  resultaat  te  boeken.  Dit  werd  mede 

veroorzaakt doordat een aantal belangrijke westerse landen niet erg meewerkten. Vooral 

de Amerikanen werkten het slagen van het SUNFED tegen. Zij zagen meer in bilaterale 

hulpverlening, mede door ontwikkelingen in het kader van de Koude Oorlog.

Beleid in ontwikkeling 

Door  de  Commissie  Van  Ittersum,  een  adviescommissie  voor  de  regering  over 

ontwikkelingssamenwerking36,  werden  in  1961  verschillende  ontwikkelingen  geschetst 

die van belang zouden zijn bij het scheppen van een kader voor het bilaterale hulpbeleid. 

De  genoemde  ontwikkelingen  zouden  het  Westen  dwingen  om  op  korte  termijn 

maatregelen  te  treffen.  Hierbij  werd  de  toegenomen  welvaartsverwachting  in  de 

zogenoemde  ‘minder-ontwikkelde’  landen  als  ‘één  der  belangrijkste’  aangestipt.  Deze 

toegenomen  welvaartsverwachting  was  volgens  de  nota  enerzijds  het  gevolg  van  het 

intensievere  contact  tussen  de  westerse  wereld  en  de  minder-ontwikkelde  landen  en 
36 De Commissie van Ittersum zou de regering adviseren over een aantal in het geding zijnde problemen. G.E. 

van Ittersum werd door Luns aangewezen als voorzitter van de adviescommissie. Hij was destijds de 
directeur-generaal van het directoraat-generaal Economische Samenwerking (DGES) van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (BZ). De benoeming van Van Ittersum leek erop te wijzen dat het hulpbeleid binnen BZ 
onder DGES zou gaan vallen, wat leidde tot ernstige conflicten binnen BZ.

25



anderzijds van de het zelfstandig worden van veel van deze landen. Binnen de nieuwe 

onafhankelijke landen, was de welvaartsverwachting volgens de commissie Van Ittersum 

erg hoog. Men zou in die landen streven naar een welvaartsgroei, zoals die in de vroegere 

‘moederlanden’ kon worden waargenomen. 

Een tweede ontwikkeling die om maatregelen van het Westen zou vragen, was de 

groeiende politieke mondigheid van volken die hun onafhankelijkheid hadden verkregen. 

Hierdoor zouden zij beter in staat zijn druk uit te oefenen op de geïndustrialiseerde staten. 

De laatste ontwikkeling die genoemd werd was de ‘politiek, economisch en sociaal veelal 

weinig stabiele structuur van de nieuwe onafhankelijke staten’, hetgeen geleid zou hebben 

tot intensivering van het economisch offensief van de zijde van het Sovjetblok en China’.37

De commissie Van Ittersum zag door de bovengenoemde ontwikkelingen de Nederlandse 

economische  en  machtspolitieke  belangen  in  gevaar  komen.  Daarom  moesten  er 

verschillende prioriteiten  in de  bilaterale  ontwikkelingssamenwerking worden  gesteld. 

Deze prioriteiten zouden van politieke aard, maar ook van economische en sociale aard 

moeten zijn. De genoemde commissie boog zich in dit kader over onder meer de volgende 

vragen:

‘Zal  geen  enkel  land  dat  hulp  vraagt  uitgesloten  mogen  worden  of  zal  men  de 

hulpactiviteiten moeten beperken tot die landen, die zekere waarborgen opleveren, dat 

zij óf wel aan de zijde van het westen zullen blijven staan óf wel op zijn mist neutraal 

zullen blijven?’;

‘Welke economische en sociale overwegingen zal men voorts laten gelden?’;

‘Is Nederland bereid deel te nemen aan bilaterale hulpverlening aan bepaalde landen 

waarvoor consortia zijn of worden gevormd onder leiding van de Wereldbank (India, 

Pakistan, Soedan)?’; 

’Zal men aldus bijvoorbeeld in de vorm van consortia het beschikbare hulppotentieel 

37 Interdepartementale  werkgroep  ad  hoc  inzake  relaties  met  minder-ontwikkelde  landen  (commissie  van 
Ittersum) aan ministerraad, 7 april 1961, in: M.L.J. Dierikx e.a. eds.,  Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 
1945-1977. Bronnenuitgave. deel I, 1945-1963 (Den Haag 2002) 660-665
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gaan concentreren op slechts enkele landen?’

De suggesties van de Commissie Van Ittersum over het economische offensief  van het 

Sovjetblok en van Communistisch China, werden door het ministerie van Sociale Zaken 

bekritiseerd. Dit gebeurde onder meer met de volgende woorden: 

‘Opgemerkt zij, dat het veel te eenzijdig is om van een economische penetratie 

te spreken. De Sovjet-Unie is zich in haar op de minderontwikkelde landen 

gerichte politiek duidelijk bewust van de samenhang van het economische en 

het sociale. Uit een oogpunt van beleidsvorming in het Westen dient voorts 

gewaakt te worden voor de simplificatie, dat technische verworvenheden van 

het Westen a priori beter toepassing kunnen vinden dan die van het Oosten.'38 

In  deze  nota  van  het  ministerie  van  Sociale  Zaken  werd  de  nadruk  gelegd  op 

welvaartsoverdracht als beslissend element bij  het ontwikkelen van beleid ten aanzien 

van ontwikkelingshulp. Daarnaast  gaf dit  ministerie de voorkeur aan een multilaterale 

aanpak, in plaats van een bilaterale zoals die in de nota de Commissie Van Ittersum werd 

aangehaald. 

De  ideeën  over  de  invulling  van  structurele  bilaterale  hulp  waren  verdeeld. 

Hierdoor  bleven  heldere  criteria,  die  beslissend  konden  zijn  bij  het  toekennen  van 

structurele  hulp aan ontwikkelingsland,  uit.  In een nota  van 1961 werd het  volgende 

aangegeven:  ‘Wat  betreft  het  toekennen  van  prioriteiten  aan  landen,  is  een  vast 

uitgangspunt moeilijk te kiezen, temeer waar Nederland met bescheiden middelen kan 

werken. Er dient een fonds beschikbaar te zijn voor opkomende behoeften.  Indien de 

vraag van een ontwikkelingsland redelijk is en Nederland specifiek-Nederlandse know-

38  Hoofd afdeling internationale volkszaken van de directie volksgezondheid, ministerie van Sociale Zaken en 
volksgezondheid (Le Poole) aan interdepartementale werkgroep ad hoc inzake relaties met minderontwikkelde 
landen,  5  juli  1961,  in:  M.L.J.  Dierikx  e.a.  eds.,  Nederlandse  ontwikkelingssamenwerking  1945-1977. 
Bronnenuitgave. deel I, 1945-1963 (Den Haag 2002) 691-692
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how kan bijdragen, moet het dit doen. Projecten kunnen tot het plafond van het fonds 

worden aangeboden.'39

Bij  de  projecten  in  het  kader  van  handelspolitiekoverleg  golden  dezelfde 

voorwaarden als bij de deskundigenhulp, maar bij deze projecten had ook de minister van 

Economische Zaken grote invloed bij de selectie. De minister van Economische zaken gaf 

aan waar naar zijn oordeel een project diende te worden ‘aangeboden’, alsmede het tijdstip 

waarop dit zou worden gedaan.     

Effectiviteit als motief: de keuze voor concentratie  

Vanaf 1965 werd er meer nadrukkelijk gepleit voor de uitvoering van geconcentreerde 

projecten, waarbij meerdere soorten hulpverlening tegelijk ingezet zouden worden. Men 

streefde naar een soort synergie. In deze discussie kwam ook weer meer aandacht voor het 

streven naar een zekere mate van concentratie op een beperkt aantal landen. ‘Niet in de 

zin dat slechts enkele landen in aanmerking zouden komen en alle andere landen zouden 

zijn uitgesloten, doch zó, dat landen waarvoor een consultatieve groep van de wereldbank 

is  gevormd  een  voorkeur  hebben;  evenals  landen  met  wie  Nederland  bijzondere 

economische betrekkingen onderhoudt’40.

Ook  minister  Bot  noemde  het  streven  naar  een  concentratie  van 

hulpverleningsactiviteiten in een beperkt aantal  ontvangende landen. Hierbij  werd het 

volgende aangegeven: ‘De keus der landen kan worden bepaald door externe factoren (b.v. 

of de Wereldbank al dan niet tot instelling van een consultatieve groep is overgegaan) en 

interne  factoren  (overwegingen  van  buitenlands-politieke  of  handelspolitieke  aard).’ 

Hierbij  moesten  volgens  hem  de  voorwaarden  gelden,  dat  projecten  alleen  werden 

39 Directeur Algemene Zaken, Ministerie van Landbouw en Visserij, 4 juli 1961 (Nota), in: M.L.J. Dierikx e.a. 
eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel I, 1945-1963 (Den Haag 
2002) 690-691

40  Chef directie internationale technische hulp, directoraat-generaal internationale samenwerking, ministerie van 
buitenlandse zaken (Warmenhoven) aan minister zonder portefeuille (Bot), 3 mei 1965 (Nota), in: M.L.J. Dierikx 
e.a. eds.,  Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave.  deel II, 1964-1967 (Den Haag 
2003) 200-209.
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aangenomen, als zou blijken dat ze welkom zouden zijn in het ontvangende land.41

In maart 1966 werd ook in een nota van de Directie Internationale Technische 

Hulp (DGIS) de vraag opgeworpen of het niet verstandiger was in één enkel land twee of 

drie projecten te gaan ondernemen, die een zekere mate van samenhang zouden vertonen. 

Hierdoor zou er een meer geïntegreerde aanpak verkregen worden. Het uitvoeren van één 

project per land, verspreid over zeer uiteenlopende landen, zoals dat tot dan toe gebeurde, 

zou  zorgen  voor  versnippering.42 Hierbij  kwam de  problematiek  boven  tafel,  die  zou 

ontstaan bij de selectie van gebieden of landen. Het volgende werd gezegd over eventuele 

criteria: ‘Uiteraard zijn er verscheidene landen aan te wijzen, die uit de aard van hun 

politieke  en  maatschappelijke  structuur,  dan  wel  wegens  hun bijzondere  banden  met 

bepaalde  westerse  mogendheden,  niet  of  minder  voor  concentratie  van  Nederlandse 

hulpverleningsactiviteiten in aanmerking komen. Maar daar staat dan weer tegenover, dat 

herhaaldelijke politieke overwegingen ertoe neigen zelfs een beginnende tendentie in die 

richting van enige concentratie te frustreren.’ In de nota werd aangegeven dat het voor de 

Nederlandse regering niet eenvoudig zou zijn om een staatshoofd of een vooraanstaand 

minister van een ontwikkelingsland te overtuigen dat zijn land niet voor een intensieve 

vorm van hulpverlening in aanmerking zou komen. Ook de projecten in het kader van 

‘handelspolitiek overleg’ vormde een rem op concentratiepogingen, aangezien de minister 

van  Economische  zaken,  besliste  waar  en  wanneer  een  bepaald  project  zou  worden 

aangeboden.  ‘In  kringen  van  het  bedrijfsleven  neemt  men  voorts  ten  aanzien  van 

concentratie een ambivalent standpunt in: men onderkent de voordelen doch vraagt zich 

af,  of  de  sterke  georganiseerde  spreiding  van  de  Nederlandse  export  niet  mede  als 

argument tegen een al te sterke concentratiegezindheid zou moeten worden gehanteerd.’43 

41  Minister zonder portefeuille [belast met de aangelegenheden betreffende de hulp aan minder ontwikkelde 
landen]  (Bot)  aan  minister-president  (Cals),  21  juni  1965,  in:  M.L.J.  Dierikx  e.a.  eds.,  Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel II, 1964-1967 (Den Haag 2003) 228-223
42 Bureau  beleidszaken,  directie  Internationale  Technische  Hulp,  directoraat  generaal  internationale 
samenwerking,  ministerie  van buitenlandse  zaken (Roethof)  aan chef  directie  internationale  technische hulp 
(Warmenhoven),  1  maart  1966  (Memorandum),  in:  M.L.J.  Dierikx  e.a.  eds.,  Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel II, 1964-1967 (Den Haag 2003) 321-324
43   Ibidem
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'Praktische' motieven

Op grond van de economische belangen, probeerde men een selectie te laten plaatsvinden 

door het uitsluiten van bepaalde landen. In de nota werd voorgesteld om dit ofwel te doen 

door te kijken naar bijzondere relaties met bepaalde (niet nader toegelichte) donorlanden 

of door het analyseren van een ontvang- en verwerkingsapparaat. In de genoemde nota 

werden de onderstaande landen uitgesloten van structurele projecthulp: 

'a. Voor de financieel-economische hulp: 

De landen binnen het koninkrijk, niet aangesloten bij een consortium of consultatieve 

groep  onder  auspiciën  van  de  Wereldbank,  noch  in  aanmerking  komend  voor 

Nederlandse steun via een regionale ontwikkelingsbank.

b. Voor de technische hulp

-Oost-Europese socialistische landen en de  Chinese  Volksrepubliek,  met  uitzondering 

van Joegoslavië. Voorzover deze landen minder ontwikkeld kunnen worden genoemd, 

zou Nederlandse technische hulp aldaar allerlei problemen oproepen. Zij kunnen zich 

beter tot de Sovjet-Unie wenden, danwel een beroep doen op eigen potentieel. 

-Landen  met  een  zo  gebrekkige  infrastructuur,  dat  het  effect  van  hulpverlening 

minimaal moet worden geacht. Deze landen kunnen beter een beroep doen op een der 

grote mogendheden, die gemakkelijker een omvangrijke en kostbare hulpverlening op 

zich kan nemen dan Nederland.

-De  landen  met  zeer  speciale  banden  met  donorlanden.  Daartoe  kunnen  worden 

gerekend sommige gebieden van het Gemenebest, zoals Basutoland of Beetsjoeanaland.

-De  met  de  EEG  geassocieerde  landen,  althans  voorzover  het  projectenprogramma 

betreft.  Voor  enkele  deskundigen  of  fellows  zou  een  uitzondering  kunnen  worden 

gemaakt,  zoals  trouwens  ook  reeds  in  deze  landen  uitgevoerde  of  uit  te  voeren 

projecten, aangeboden in het kader van het handelspolitiek overleg, een uitzondering 

op de regel vormen. 
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In het algemeen mag tenslotte worden opgemerkt, dat de maatstaven ten aanzien van 

de uitzending van enkele deskundigen soepeler worden gehanteerd dan ten aanzien van 

projecthulp  en  dat  er  ten  aanzien  van  fellows  veel  voor  te  zeggen  valt  om  het 

universaliteitsbeginsel zo ongerept mogelijk te handhaven.'44 

 

Hierbij werd aangegeven dat het uit praktische overwegingen wenselijk was om een land 

waar al één of meer Nederlandse technische hulpprojecten werden uitgevoerd, voorkeur 

te geven boven landen waar nog geen Nederlandse projecten werden uitgevoerd.

Ten  aanzien  van  financieel-economische  hulp,  richtte  men  zich  vooral  op  de 

internationale consortia of consultatieve groepen, die onder auspiciën van de Wereldbank 

stonden.  In  1967  telde  de  Wereldbank  twee  consortia  (India  en  Pakistan)  en  men 

verwachtte  op  dat  moment  dat  er  geen  nieuwe  bij  zouden  komen.  Het  aantal 

consultatieve groepen zou wel  toenemen.  De vraag hoeveel  consultatieve groepen nog 

door de Wereldbank zouden worden opgericht en in welke tempo, was in 1966 (ten tijde 

van  een  nota  van  een  subcommissie),  nog  onbekend.45 Het  was  wel  duidelijk  dat  de 

criteria, waaraan voldaan moest worden voor het oprichten van een consultatieve groep, 

steeds ruimer werden. Ten tijde van de nota was de oprichting van een consultatieve 

groep  niet  langer  een  garantie  dat  de  Wereldbank  het  ontwikkelingsplan  van  het 

betrokken land onderschreef. Er behoefde zelfs niet meer een formeel ontwikkelingsplan 

te  zijn.  De  Wereldbank  stelde  dat  een  consultatieve  groep  vooral  een  forum  van 

coördinatie  was.  Deelname  gaf  geen  formele  verplichting  om  financiële  hulp  te 

verstrekken. De Nederlandse regering zag dit echter wel als een morele verplichting, zo 

werd opgemerkt in de nota.  Nederland zou in principe de toetreding van alle nieuwe 

consortia en consultatieve groepen overwegen, maar noemde hierbij wel een aantal eigen 
44 Bureau  beleidszaken,  directie  internationale  technische  hulp,  directoraat  generaal  internationale 
samenwerking,  ministerie  van buitenlandse  zaken (Roethof)  aan chef  directie  internationale  technische hulp 
(Warmenhoven),  1  maart  1966  (Memorandum),  in:  M.L.J.  Dierikx  e.a.  eds.,  Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel II, 1964-1967 (Den Haag 2003) 321-324
45 Subcommissie financieel-economische hulp aan coördinatie commissie inzakehulpverlening aan minder 

ontwikkelde landen, 29 maart 1966 (Nota), in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel II, 1964-1967 (Den Haag 2003) 341-346
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criteria.  Zo zou Nederland niet  deelnemen aan groepen, waar het via een andere weg 

financiële  hulp  aan  verleende.  Uitgesloten  werden  ook  de  consortia  en  consultatieve 

groepen van landen,  die oude schuldverplichting nog niet  hadden geregeld -  wellicht 

werd  hier  vooral  gedoeld  op  Indonesië  -  of  waarvan  de  Wereldbank  het  opgestelde 

ontwikkelingsplan niet zou onderschrijven en ondersteunen. 

Bij de verdeling van het totaal beschikbare bedrag over de groepen, werd rekening 

gehouden  met  de  richtlijnen  van  de  Wereldbank,  maar  daarnaast  zou  ook  rekening 

worden gehouden met de omvang van Nederlands economische betrekkingen met het 

betreffende ontwikkelingsland. Nederland streefde tegelijkertijd naar het vaker tegelijk 

inzetten van technische en financiële hulp aan de hulpconsortia en consultatieve groepen, 

om zo versnippering te voorkomen.46 De hulpconsortia en de consultatieve groepen die 

door  de  Wereldbank  waren  aangewezen,  bleven  lange  tijd  een sleutelcriterium,  maar 

vanaf 1968 zou er in parlementaire debatten ook steeds meer gesproken worden over de 

rol  van  de  regering  van  de  ontvangende  landen  in  het  verwezenlijken  van  sociale 

vooruitgang  en  inkomensregulering.  Ook  de  mate  van  armoede  ging  een  grotere  rol 

spelen.

46 Minister zonder Portefeuille [belast met de aangelegenheden betreffende de hulp aan minderontwikkelde 
landen] (Bot) aan minister-president (Zijlstra), 14 februari 1967 (Nota), in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel II, 1964-1967 (Den Haag 2003) 
490-498
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3. Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met Latijns-Amerika, 

1949-1964

et verstrekken van economische hulp aan de landen in Latijns-Amerika was geen 

vanzelfsprekendheid. De Nederlandse beleidsmakers richtten zich pas in de loop 

van de jaren vijftig op de westelijke hemisfeer. De belangrijkste reden hiervoor was het 

wegvallen  van  Indonesië,  dat  onafhankelijk  was  geworden  en  weinig  Nederlandse 

inmenging duldde. Dit leidde tot exodus van koloniale ambtenaren, die ergens anders aan 

de slag moesten. Latijns-Amerika behoorde hierbij tot de mogelijkheden. 

H

Vooralsnog stond ontwikkelingshulp aan Latijns-Amerika in de beginjaren van het 

Nederlandse  ontwikkelingsbeleid  niet  hoog  op  de  agenda.  Nederland  was  in  1949 

toegetreden tot de Economische Commissie voor Latijns-Amerika (ECLA), opgericht door 

de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Hoewel de roep om financiële 

hulp door Latijns-Amerika al in eerdere instantie vorm had gevat, namelijk bij de Pan-

Amerikaanse  Conferentie  in  Bogotá  in  april  1948,  stelden  Nederland  en  de  andere 

westerse mogendheden binnen de ECLA zich negatief op jegens een 'Marshall-plan voor 

Latijns-Amerika'. Redenen hiervoor waren dat de West-Europese landen enerzijds geen 

concurrentie wensten voor het ERP (European Recovery Program, het Marshall-plan), en 

daarnaast  van mening waren dat  zij  hun eigen 'Amerikaanse  gebieden'  zelf  vanuit  de 

ERP-gelden  zouden  kunnen  steunen.  Nederland  had  zich  in  1942  met  de  Verenigde 
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Staten,  Groot-Brittannië  en  Frankrijk  verenigd  in  de  Caraïbische  Commissie,  een 

regionaal  overlegorgaan  van  mogendheden  met  koloniale  belangen  in  het  Caraïbisch 

gebied. Zij stoorden zich aan de houding van de Latijns-Amerikaanse staten jegens hun 

koloniaal bezit. Amerika wenste daarnaast geen nieuwe financiële verplichtingen aan te 

gaan.47

Al  snel  kwam  er  meer  aandacht  voor  Latijns-Amerika.  Onder  invloed  van 

president  Harry  Truman  van  de  Verenigde  Staten  committeerde  Nederland  zich  in 

oktober  1949  aan  deelname  aan  het  technische  hulpverleningsprogramma  van  de 

Verenigde  Naties.  De  Verenigde  Staten  kon  het  zich  niet  meer  veroorloven  de 

economische hulpverlening te beperken tot West-Europa. 

'De  economische  achterlijkheid  van  grote  gebieden  der  wereld  [...]  maakt  deze 

gebieden  in  hoge  mate  vatbaar  voor  communistische  actie.  De  gebeurtenissen  in 

China hebben Amerika bevestigd in de vrees dat een milliarden bevolking in handen 

van  het  Communisme  zal  vallen  en  het  politieke  succes  van  de  Amerikaanse 

credietverlening  aan  West-Europa  doet  de  aandacht  gaan  in  de  richting  van 

hulpverleningsprojecten in de laag-ontwikkelde landen.'48

De Verenigde Staten trok 45 miljoen dollar uit voor technische hulp, waarvan eenderde 

deel naar de overzeese gebieden van de Europese Marshall-planlanden zou gaan, eenderde 

deel  naar  het  hulpprogramma  van  de  Verenigde  Naties  en  eenderde  naar  bilaterale 

hulpverlening. Deze verdeelsleutel zorgde ervoor dat de Nederlandse focus meer richting 

haar overgebleven koloniën op het westelijk halfrond moest verschuiven. Nederland zag 

47 Souschef directie economische zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken aan minister van Buitenlandse 
Zaken, 30 mei 1949. Archief Buza, code 999 (VN), 1945-1954, 999.232.231, inv.no. 728, in: M.L.J. Dierikx 
e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel I, 1945-1963 (Den Haag 
2002) 39

48 Directeur-Generaal buitenlandse economische betrekkingen, ministerie van Economische Zaken aan minister 
van Economische Zaken, 23 september 1949. Nota. No. 36626. ARA, 2.02.05.02 (Arch. MR), 3 oktober 
1949, in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel 
I, 1945-1963 (Den Haag 2002) 58
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binnen deze  plannen  met   name mogelijkheden voor  werkverschaffing  van koloniale 

ambtenaren,  die  na de  onafhankelijkheid  van Indonesië  in  grote  getale  zonder  gepast 

werk zaten. 

Het memorandum Tollenaar

Hoewel hiermee de Nederlandse aandacht enigszins naar Latijns-Amerika verschoof, bleef 

de hulpverlening vanuit de overheid aan het continent in het decennium hierna beperkt. 

Dit bleek onder meer uit de nota over rechtstreekse hulpverlening door Nederland aan 

onderontwikkelde  landen,  die  in  september  1957  werd  uitgegeven  door  het  Bureau 

Internationale  Technische  Hulp.  Hierin  viel  te  lezen  dat  Latijns-Amerika  meer 

aangewezen was op banden met de Verenigde Staten. 

In  1958  verscheen  in  opdracht  van  het  Ministerie  voor  Zaken  Overzee  een 

memorandum  van  de  ambtenaar  Tollenaar,  die  voordien  werkzaam  was  geweest  in 

Indonesië.  In  dit  Memorandum  over  noodzaak  en  mogelijkheid  tot  oprichting  

verbindingsschakel  Nederland  en  onderontwikkelde  gebieden  in  Latijns-Amerika  

betoogde hij dat het opzetten van ontwikkelingsrelaties met landen in Latijns-Amerika 

zeer belangrijk was.  Nederland liep als klein land na het verlies van Indonesië gevaar 

geïsoleerd te raken, 

'zowel  geestelijk  als  economisch.  [...]  voor  onze  volksgemeenschap  [is  het]  dus 

dringend  nodig  om  nieuwe  mogelijkheden  voor  contact  en  samenwerking  met 

tropische gebieden te openen. En de beste mogelijkheden daarvoor bestaan voor ons 

in de landen van Latijns-Amerika.' 

Tollenaar  beargumenteerde  dit  door  te  refereren  aan  de  volgens  hem  overwegend 

westerse  inslag  van  de  Latijns-Amerikaanse  bevolking  en  de  afwezigheid  van 

overbevolkingsvraagstukken die doelmatige hulpverlening zouden kunnen frustreren. Het 
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zou een voorrecht zijn in deze landen te mogen werken, 

'omdat het een wereld betreft  die zich zeer snel ontwikkelt,  zodat er ervaring en 

zaken vallen op te  bouwen.  De eerste entree zal  er  bovendien niet  moeilijk  zijn, 

omdat men er zich van afstamming Europees voelt en er preferentie bestaat voor 

Europese cultuur.'49

Men diende echter ook rekening te houden met het feit dat de regio qua aanpak en groei 

typisch Amerikaans was. Dit kwam volgens Tollenaar vooral naar voren in de voorliefde 

van  Latijns-Amerika  voor  daden  en  van  opschieten,  van  grote  projecten  en  moderne 

techniek.  Hij  wees  erop dat  de Verenigde Staten haar  invloed in het  gebied sinds de 

Tweede Wereldoorlog sterk  had uitgebreid,  en Nederland dientengevolge  zou moeten 

concurreren  en  soms  haar  meerdere  zou  moeten  erkennen.  Er  zouden  echter  nog 

mogelijkheden zijn die niet  door de Amerikanen waren benut.  Daarnaast zouden vele 

Latijns-Amerikanen  een  Europees  tegenwicht  begroeten.  In  lijn  met  het  algemene 

Nederlandse hulpbeleid in die jaren merkte Tollenaar wel op dat de enige mogelijkheid 

was in een georganiseerd verband te gaan werken, daar men individueel niet op blijvend 

succes zou kunnen rekenen. Hier lag een unieke kans, aldus de ambtenaar. 

'Misschien komt nooit weer de kans terug, dat wij uit de repatrieerden uit Indonesië 

een keuze kunnen doen van goed onderlegde, ondernemende mensen in een aantal 

als wij voor een organisatie van deze aard zouden benodigen.'50  

Tollenaar  zette  vervolgens  uiteen wat  er  van de  Verenigde Staten te  leren viel.  Naar 

Amerikaans voorbeeld zou Nederland een organisatie voor tropisch landbouwonderzoek 

49 Memorandum over noodzaak en mogelijkheid tot oprichting verbindingsschakel Nederland en 
onderontwikkelde gebieden in Latijns-Amerika, oud-voorzitter commissie van advies grondkartering Java en 
Sumatra, No. S20738/ZO, 15 februari 1958, in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel I, 1945-1963 (Den Haag 2002) 500

50 Ibidem
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moeten  stichten  ter  bevordering  van  de  Nederlandse  medewerkzaamheid  in 

onderontwikkelde Latijns-Amerikaanse gebieden. De vestiging van een dergelijk centrum 

zou in Suriname moeten plaatsvinden, vanwege de strategische ligging ten opzichte van 

de Braziliaanse Amazone, landen als Colombia en Ecuador, waar vruchtbare rivierbekkens 

praktisch  niet  in  cultuur  waren  door  overstromingen  (Tollenaar  merkte  hierbij  de 

analogie met de Nederlandse situatie op) en het financieel zeer sterke Venezuela, waar de 

landbouw achter was gebleven bij de olie- en ijzerertsrush. 

Tollenaar bracht ook de rol die het Nederlandse bedrijfsleven op het continent zou 

kunnen  spelen  onder  de  aandacht.  Het  economisch  potentieel  was  enorm,  en  de 

voordelen zouden de opstartkosten al snel doen vergeten, daar Latijns-Amerika in zijn 

ogen zou gaan ontwikkelen tot een zeer belangrijk gebied in de wereld, gelegen in de 

westerse levenssfeer. Tot slot benadrukte Tollenaar nogmaals het belang voor een land als 

Nederland in het bijzonder, 'geïsoleerd op een klein stukje grond en sterk benadeeld door 

het afsnijden van de belangrijke Aziatische gebieden.'

Geen prioriteit

Tot  een  uitgebreide  hulprelatie  met  het  Latijns-Amerikaanse  continent  kwam  het 

ondanks het memorandum van Tollenaar niet.  Nederland continueerde het beleid van 

multilateralisme en volgde vooral  het beleid van de Verenigde Staten als het ging om 

verstrekken van ontwikkelingshulp aan landen in Latijns-Amerika.  De strijd  tegen de 

verspreiding  van  het  communisme  bleef  hierbij  een  belangrijke  rol  spelen,  alsmede 

politieke implicaties van het al dan niet steunen van landen en de politieke motivaties die 

hieraan ten grondslag lagen, zoals werd verwoord door staatssecretaris Van Houten van 

Buitenlandse Zaken tijdens een ministerieel gesprek over de hulp aan onderontwikkelde 

gebieden op 10 januari 1961. Tijdens deze bespreking werd door verschillende ministers 

de wens uitgesproken om tot een meer gestroomlijnde filosofie te komen wat betreft het 

ontwikkelingsbeleid. Op dat moment hielden zes departementen zich op de een of andere 
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manier  bezig  met  het  verstrekken  van  hulp,  wat  leidde  tot  een  zekere  mate  van 

inconsistentie en tegenstrijdigheden. Toch was er vooral sprake van continuïteit in het 

Nederlandse ontwikkelingsbeleid ten opzichte van Latijns-Amerika. 

Dat het westelijk halfrond zeker niet als prioriteitsgebied gold voor Nederland, in 

het bijzonder als het ging om multilaterale initiatieven vanuit de Europese Economische 

Gemeenschap, bleek een maand later bij een verslag van de directeur Europese Integratie 

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Kymmel. Vanwege de onafhankelijkheidsgolf 

van  de  Afrikaanse  staten  in  die  jaren  werd  exclusieve  hulpverlening  door  de 

'moederlanden'  steeds  moeilijker.  Dit,  alsook  de  lage  graad  van  ontwikkeling  van  de 

Afrikaanse landen, maakten het Afrikaanse ontwikkelingsbeleid tot  een heet hangijzer 

binnen de EEG, met name voor de voorheen koloniale macht Frankrijk. Dit had invloed 

op  de  relatie  met  Latijns-Amerika,  daar  de  Fransen  ijverden  voor  een  sterke 

ontwikkelingsrelatie  met  haar  ex-koloniën  binnen het  kader  van de  EEG.  Dit  zou de 

relatie  met  andere  Afrikaanse  en  de  Latijns-Amerikaanse  landen  negatief  kunnen 

beïnvloeden.  De  overige  EEG-landen  prefereerden  een  breed  doch  niet  preferentieel 

opgezet hulpprogramma voor Afrika. Veel Latijns-Amerikaanse landen zouden hier baat 

bij hebben, omdat slechts enkele associatie-preferenties voor bijvoorbeeld koffie, bananen 

en  andere  grondstoffen  hadden.  Een  breed  opgezet  programma  voor  Afrika  zou  een 

dergelijke  inspanning  van  de  EEG  voor  het  Zuid-Amerikaanse  continent  dichterbij 

brengen. Dit stond echter wel in de schaduw van het Afrikaanse probleem, want de EEG 

was van mening dat

'een optreden in de volstrekt stuurloze en hoogst labiele situatie in Afrika politiek 

urgenter  is  dan  het  nemen  van  nieuwe  initiatieven  ten  opzichte  van  Latijns-

Amerika.'51

51 Chef directie integratie Europa, directoraat-generaal Europese samenwerking, ministerie van Buitenlandse 
Zaken, 2 februari 1961. Aantekening. No. F-1513/61. Archief Buza, code 6, 1955-1964, 610.33, inv.no. 2775, 
in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel I, 
1945-1963 (Den Haag 2002) 624
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Multilateralisme onder druk 

De  hulp  aan  Latijns-Amerika  vanuit  Nederland  bleef  gefragmenteerd  en  weinig 

gecoördineerd.  Hier  kwam  verandering  in  toen  de  Amerikaanse  president  John  F. 

Kennedy in 1961 de Alliance for Progress lanceerde. Dit hield de Amerikaanse belofte in 

om  in  tien  jaar  tijd  ter  waarde  van  $20  miljard  beschikbaar  te  stellen  voor 

ontwikkelingsprogramma’s voor Latijns-Amerika. Dit geld werd echter niet zonder meer 

beschikbaar  gesteld,  maar  was,  zoals  een  hoge  Amerikaanse  ambtenaar  opmerkte, 

‘essentially a political and ideological force in the Hemisphere’.52 De Alliance for Progress 

werd op 17 augustus 1961 officieel bezegeld in de ondertekening van het Charter of Punta 

del Este op de conferentie van de Inter-American Economic and Social Council welke die 

maand in Uruguay werd gehouden. Kennedy ondervond echter de nodige problemen bij 

de implementatie van het plan, daar de Alliance in Latijns-Amerika werd gezien als te 

Noord-Amerikaans,  als  pure  uitbreiding  van  de  politieke  en  financiële  greep  van  de 

Verenigde  Staten  op het  westelijk  halfrond.  Hoe dan ook werd de  grondslag  van het 

ontwikkelingsbeleid  verschoven  van  incidentele,  ongecoördineerde  projecten  naar 

generale  programmering.  Projecten  zouden  door  neutrale  internationale  instanties 

beoordeeld en toegewezen worden en een belangrijke rol was hierbij weggelegd voor de 

Wereldbank en haar hulpconsortia,  waarin Nederland veelal een plaats  had.  Het door 

Nederland geprefereerde multilateralisme op het gebied van ontwikkelingshulp werd in 

deze opzet versterkt. Dit kwam nog verder tot uiting in de initiatieven die Nederland in 

EEG-verband wenste te nemen. Al met al bood de  Alliance for Progress verschillende 

aanknopingspunten  om  op  multilateraal  gebied  de  contacten  met  Latijns-Amerika  te 

intensiveren. 

Ondanks  deze  ontwikkelingen  waren  er  in  vanaf  begin  1962  steeds  meer 

pleitbezorgers voor hulp in bilaterale vorm naar voren getreden. Zowel de wensen van de 

52 Memorandum van Deputy Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs, A. Morales-Carrion, 9 
april 1962: Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Vol XII: The American Republics, no. 44, in: 
M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel II, 
1964-1967 (Den Haag 2002) XIV
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werkgeversbonden,  die  binnen  hun  activiteiten  rond  het  verstrekken  van 

ontwikkelingshulp een voorkeur hadden voor een zuiver Nederlands ontwikkelingsfonds 

dat voornamelijk bilateraal zou moeten opereren, als de aanbevelingen van de commissie-

Van  Ittersum  leidden  tot  een  heroverweging  van  het  tot  dan  toe  geprefereerde 

multilaterale beleid.53

Naar een meer bilateraal hulpbeleid

Handelsbevordering  als  stimulans  voor  ontwikkeling  in  de  onderontwikkelde  landen 

kreeg een steeds prominentere plaats in het beleid toen de coalitie van confessionelen en 

sociaal-democraten vanaf 1958 plaats maakte voor samenwerking tussen de confessionele 

partijen en de liberalen. Het ontwikkelingsbeleid begon van karakter te veranderen en 

schoof  op  van  een  multilaterale  oriëntatie  in  de  richting  van  het  erkennen  van  de 

mogelijkheden van bilateraal beleid. Dit beleid ondervond ook steun van de Raad van 

Nederlandse Werkgeversbonden,  die in april  1964 aandrong op Nederlandse deelname 

aan consortia onder leiding van de Wereldbank ten behoeve van de kapitaalverschaffing 

aan ontwikkelingslanden.54 In de Miljoenennota voor 1964 werd dit nog verder versterkt: 

‘Een  vergrote  Nederlandse  bijdrage  tot  de  kapitaaluitvoer  naar  de 

ontwikkelingslanden kan, zonder de multilaterale financiering te verwaarlozen, onder 

de  huidige  omstandigheden  het  beste  worden  gezocht  in  de  versterking  van  de 

bilaterale kapitaalverschaffing door de overheid en door het bedrijfsleven. In verband 

daarmee kan met voldoening gewag worden gemaakt van het in de Rijksbegroting 

voor  1964  geopperde  denkbeeld,  eventueel  ook  in  samenwerking  met  de  Inter-

Amerikaanse Ontwikkelingsbank garanties te verstrekken voor leningen ten behoeve 

53 Directeur-Generaal buitenlandse economische betrekkingen, ministerie van Economische Zaken aan minister 
van Economische Zaken, 11 december 1961. Nota. No. 3093 ‘61/vTr/S. ARA, 2.06.010 (Arch. BEB, EZ), 
no.557, in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave.  
deel I, 1945-1963 (Den Haag 2002) 758 

54 M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel II, 
1964-1967 (Den Haag 2003) XVIII
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van ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika.’55

Ondanks de verschuiving van een multilateraal naar een meer bilateraal hulpbeleid was er 

toch vooral sprake van continuïteit in de hulpinspanning wat betreft Latijns-Amerika. Er 

werd vanuit de Nederlandse regering vooral financiële hulp geboden via de consortia van 

de Wereldbank. Slechts sporadisch was er sprake van enige andersoortige hulp, zoals het 

sturen van gespecialiseerd personeel. Dit hield overigens in dat de netto Nederlandse hulp 

aan Latijns-Amerika laag te noemen was, daar het bij de hulpconsortia vooral ging om 

leningen. Dit geld zou dus op een gegeven moment terug moeten komen, aangevuld met 

interest. 

Slot

Al met al kwam het Nederlandse hulpbeleid ten aanzien van Latijns-Amerika in de jaren 

1949-1964  langzaam  op  gang.  De  nadruk  lag  op  sporadische  financiële  hulp,  waarbij 

vooral de koers van de Verenigde Staten gevolgd werd. Ondanks inspanningen om de 

westelijke hemisfeer hoger op de agenda te zetten was er geen sprake van een uitgebreide 

hulprelatie in genoemde jaren. Nederland droeg vooral via multilaterale weg bij aan de 

ontwikkeling van Latijns-Amerika. Op enig moment was er sprake van intensivering, bij 

de  lancering  van  het  Alliance  for  Progress-programma  in  1961.  Dit  leidde  tot  een 

verhoging  van  de  Nederlandse  financiële  bijdrage,  maar  niet  tot  meer  uitgebreide 

hulpprogramma’s of nieuwe initiatieven. Continuïteit was het sleutelwoord. Hoe dan ook 

speelde Latijns-Amerika een minder belangrijke rol in het Nederlandse hulpbeleid dan de 

onderontwikkelde landen in Afrika en Azië. 

55 Handelingen der Staten-Generaal, Tweede Kamer, 1963-1964, Bijlage 7400, Miljoenennota, nr. 1, p. 30.
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4. Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met Latijns-Amerika, 

1964-1967

n de begroting voor 1964 werd een nieuwe post opgenomen voor financiële hulp aan 

Latijns-Amerika  ter  waarde  van  18  miljoen  gulden.  Voorgesteld  werd  om  in 

samenwerking met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) geschikte projecten 

te  selecteren  en  financieren.56 De  IDB  was  in  april  1959  door  negentien  Latijns-

Amerikaanse  landen  en  de  Verenigde  Staten  opgericht  met  het  doel  leningen  te 

verstrekken voor ontwikkelingsprojecten in Latijns-Amerika en had haar activiteiten in 

december 1959 gestart. Staatssecretaris Isaäc Diepenhorst stelde op 13 juli 1964 een brief 

aan  minister  van  Financiën  Johan  Witteveen  voor  binnen  deze  constructie  eenzelfde 

bedrag van 18 miljoen in de Rijksbegroting beschikbaar te stellen voor het begrotingsjaar 

1965. Daar het om een aanzienlijke bijdrage van de Nederlandse regering ging, waren 

goede afspraken met de IDB geboden.

I

 Voorafgaand  aan  de  onderhandelingen  met  de  IDB,  die  op  de  Nederlandse 

ambassade  in  Washington  plaats  zouden  vinden  bepaalde  Economische  Zaken  de  te 

hanteren strategie bij de onderhandelingen. Het departement was er veel aan gelegen de 

te verstrekken hulp bindend te laten zijn. Directeur-Generaal Van Oorschot benadrukte 

56 Directeur-Generaal buitenlandse economische betrekkingen, Ministerie van Economische Zaken, aan 
Minister van Economische Zaken, 12 mei 1964. Nota. No. 771 ‘64/vdV/S. NA, 2.06.010 (Arch.BEB, EZ) 
inv.no. 38, in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977.  
Bronnenuitgave. deel II, 1964-1967 (Den Haag 2003) 48
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dit in een voorbereidend schrijven aan de ambassade.

‘Het punt waar het mij in het bijzonder om gaat is, dat de besteding der middelen in 

Latijns-Amerika  geheel  of  vrijwel  geheel  geschiedt  voor  betaling  leveranties  van 

Nederlandse producten of voor de uitvoering van werken of van studie-objecten door 

Nederlandse ondernemingen.’57

Van Oorschot  merkte  op dat  de eenvoudigste  manier om dit  te  bereiken een formeel 

statement hieromtrent richting de IDB zou zijn. Het Ministerie van Financiën had hier 

echter  bezwaar  tegen,  daar  hulp  in  haar  ogen  principieel  ongebonden  moest  worden 

aangeboden. Dit departement had echter geen bezwaar indien dit op een andere manier 

alsnog werd geregeld. Als laatste merkte de Directeur-Generaal op dat de contacten met 

de IDB via Washington zouden verlopen, omdat de taakverdeling in Nederland nog niet 

geregeld  was.  Overigens  zou  het  wel  de  bedoeling  zijn  dat  de  afdeling  Buitenlandse 

Economische  Betrekkingen  (BEB)  van  het  Ministerie  van  Economische  Zaken  de 

beoordeling van de projecten en de handelspolitieke kanten van de hulp zouden regelen. 

De financiële  en  politieke  kanten  zouden respectievelijk  liggen bij  de  Ministeries  van 

Financiën en Buitenlandse Zaken.

Het bereiken van een overeenkomst  met het IDB had veel  voeten in de aarde. 

Heikel punt daarbij was vooral dat ofwel Nederland ofwel de IDB het laatste woord zou 

hebben over de die voor het Nederlandse geld in aanmerking zouden komen. Namens 

Nederland onderhandelde het hoofd van de economische afdeling van de ambassade in 

Washington, Van Blankenstein. In december 1964 voerde hij de eerste gesprekken met 

representanten van de IDB, maar daar kwam niets  concreets  uit  voort.  In maart 1965 

volgden  nieuwe  besprekingen,  waarvan  Van  Blankenstein  op  15  maart  in  briefvorm 

57 Directeur-Generaal buitenlandse economische betrekkingen, Ministerie van Economische Zaken, aan hoofd 
economische afdeling, Nederlandse ambassade te Washington, 27 november 1964. Brief. No. 164/14914. 
Archief EZ, Arch. BEB, 1945-1975, inv.no. 537, in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel II, 1964-1967 (Den Haag 2003) 136
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verslag uitbracht aan Buitenlandse Zaken. Hij liet daarin vooral blijken bezorgd te zijn 

over de contacten tussen de IDB en de Nederlandse regering. ‘Waar het op neerkomt is, 

dat ik nog steeds heel sterk het gevoel heb dat de IDB en jullie in Den Haag langs elkaar 

heen praten.’58 Van Blankenstein stelde voor de onderhandelaars van de IDB in Den Haag 

uit te nodigen om tot werkelijke afspraken te komen. Hij deelde mee zich niet aan zijn 

taak te willen onttrekken, maar merkte op dat het hier ging om een onderhandeling waar 

strikt genomen beide partijen elkaar niet nodig hadden.

‘De IDB heeft ons geld niet nodig. Wij hebben de IDB niet nodig om leningen aan 

Latijns-Amerika te verstrekken […] Het enige waarvoor wij elkaar nodig hebben is, dat 

het  voor  beide  partijen  goed  staat  als  zij  kunnen  zeggen  dat  zij  met  de  andere 

samenwerken.  De  IDB  moet  echter  ook  denken  aan  het  effect  van  een  eventueel 

precedent van een overeenkomst met Nederland op een basis, die zij met andere landen 

niet zou willen herhalen. Nederland vreest daarentegen dat als de IDB zich tussen ons 

en de debiteuren schuift, het spectaculaire effect van de Nederlandse hulp verloren zal 

gaan. In de grond natuurlijk een uitermate hachelijke positie.’59

Het grootste probleempunt was dat de IDB een constructie voorstelde waarbij de bank een 

oordeel  zou  geven  over  projecten  die  Nederland  zou  voorleggen.  Dit  zou  tot  veel 

vertraging kunnen leiden waardoor projecten aan Nederland zouden kunnen ontgaan. 

Op 8 april vond in Den Haag een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de 

IDB en van de betrokken Nederlandse ministeries. Ook was de ambassadeur van Ecuador 

in Nederland aanwezig, omdat tijdens de onderhandelingen de Nederlandse medewerking 

aan een consultatieve groep voor Ecuador ter sprake zou komen. Er werd van Nederlandse 

zijde  besloten  deel  te  nemen  aan  de  consultatieve  groep,  daar  er  geen  financiële 
58 Hoofd economische afdeling van de Nederlandse ambassade te Washington aan chef directie economische 

samenwerking, Directoraat-Generaal Europese Samenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken, 15 maart 
1965. Brief. No. EA-3940. Archief BuZa, code 6, 1955-1964, 610.33 Columbia, inv.no. 3769, in: M.L.J. 
Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel II, 1964-1967 
(Den Haag 2003) 166

59 Ibidem
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verplichtingen zouden zijn en de projecten door de IDB waren goedgekeurd. Daardoor 

pasten ze in het Nederlandse plan voor samenwerking met de IDB. In dit geval was de 

tussenfunctie  van  de  IDB  geen  probleem  voor  de  Nederlandse  overheid,  zoals  Van 

Blankenstein  had  gevreesd.  Tot  echte  onderhandelingen  over  de  structuur  van  het 

verbond tussen Nederland en de IDB zou het echter pas later komen. Het was van groot 

belang dat  die binnen afzienbare  tijd  gevoerd zouden worden,  omdat  de Ministerraad 

inmiddels had besloten vier miljoen gulden extra uit trekken voor hulpverlening in het 

kader  van  de  handelspolitiek.  De  Latijns-Amerikaanse  landen  Mexico,  Venezuela  en 

Ecuador waren hierbij, naast staten in andere werelddelen, op de prioriteitenlijst geplaatst. 

De besprekingen vonden uiteindelijk plaats tussen 25 en 30 april  1965. De IDB 

bleek tegemoet te willen komen aan de Nederlandse wens van gebonden kredietverlening. 

De bank deed deze concessie met het oog op een gewenste toetreding tot de particuliere 

Nederlandse kapitaalmarkt, waar fondsen geworven zouden kunnen worden die geheel 

vrij  door  de  IDB  besteed  zouden  kunnen  worden  en  was  dus  een  kwestie  van 

internationaal  prestige.60 Het  ontwerpvoorstel  van  de  IDB  werd  met  enkele  kleine 

wijzigingen aangenomen. Op 16 november 1965 kon de nieuwe Minister belast met de 

aangelegenheden betreffende de hulp aan minder ontwikkelde landen van het kabinet 

Cals, Theo Bot, minister-president Cals meedelen dat de besprekingen afgerond waren. Hij 

beschreef in een brief de structuur en voordelen van de gesloten overeenkomst.

‘Het programma voor financiële hulpverlening aan Latijns-Amerika is een aanvulling 

op  de  mogelijkheden  die  Nederland  tot  dusverre  kende  met  betrekking  tot  het 

verstrekken  van  leningen  voor  ontwikkelingsdoeleinden.  Men  kan  zeggen,  dat  het 

nieuwe programma het midden houdt tussen enerzijds onze bijdragen aan het kapitaal 

van  ontwikkelingsbanken  zoals  de  Wereldbank,  en  anderzijds  de  bilaterale 

60 Besprekingen met vertegenwoordigers Inter-American Development Bank, door subcommissie financieel-
economische hulp, coördinatie commissie inzake hulpverlening aan minder ontwikkelde landen, 25-30 april 
1965. Verslag. No. CC/Sub2/19, F 5298/65. Archief BuZa, code 6, 1965-1974, 610.300, inv.no. 2971, in: 
M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel II, 
1964-1967 (Den Haag 2003) 198
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hulpverlening zoals deze wordt verstrekt in consortia en consultatieve groepen. […] de 

regeling met de IDB [maakt] het mogelijk om de verstrekking van leningen aan Latijns-

Amerikaanse  landen  niet  te  beperken  tot  die  landen  van  de  regio,  waarvoor 

consultatieve  groepen  zijn  gevormd,  terwijl  toch  de  nadelen  van  een  zuiver 

bilateralisme worden voorkomen en kan worden geprofiteerd van de ervaring van een 

multilateraal instituut.’61

In  december  1965  stelde  de  Directeur-Generaal  van  de  afdeling  Buitenlandse 

Economische Betrekkingen (BEB) van het Ministerie van Economische Zaken aan zijn 

Minister, Joop den Uyl, voor om de procedures bij de IDB-projecten via het BEB te laten 

verlopen. De Ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken wensten ook een vinger in 

de pap te hebben, maar Economische Zaken was er van overtuigd dat het het aangewezen 

departement was, voornamelijk vanwege de handelspolitieke aspecten van de hulp aan 

Latijns-Amerika die in samenwerking met de IDB zou worden verstrekt.62 De verbintenis 

met de IDB kon nu in praktijk gebracht gaan worden.

Continuïteit en herziening

Hoewel  de  overeenkomst  met  de  IDB  de  goede  punten  van  zowel  multilaterale  en 

bilaterale ontwikkelingshulp verenigde,  bewoog het Nederlandse beleid steeds meer in 

bilaterale  richting.  Nederland  was  daar  in  wezen  al  in  een  vroeg  stadium  mee 

aangevangen  door  de  toetreding  tot  de  verschillende  hulpconsortia  en  consultatieve 

groepen. Deze groepen waren op de vlakte multilateraal van aard, daar er verschillende 

landen om de tafel zaten. De implementatie was echter bilateraal te noemen, omdat de 

61 Minister zonder portefeuille [belast met de aangelegenheden betreffende de hulp aan minder ontwikkelde 
landen] aan minister-president, 16 november 1965. Brief. No. DFO-184.310. NA, 2.02.05.02 (Arch. MR), 
inv.no. 776, 26 november 1965, in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-
1977. Bronnenuitgave. deel II, 1964-1967 (Den Haag 2003) 274

62 Directeur-Generaal buitenlandse economische betrekkingen, ministerie van Economische Zaken aan minister 
van Economische Zaken, 10 december 1965. Nota. No. 3634 ‘65/Bor/PS. NA, 2.06.010 (Arch.BEB, EZ), 
inv.no. 38, in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977.  
Bronnenuitgave. deel II, 1964-1967 (Den Haag 2003) 281
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uiteindelijke verstrekking van leningen direct tussen Nederland en het ontvangende land 

geregeld werd. 

Wat  Latijns-Amerika  betreft  vonden  de  beleidsmakers  dat  met  de  post  van  36 

miljoen gulden over de jaren 1964 en 1965 genoeg aandacht aan de westelijke hemisfeer 

besteed  was.  Er  werden  in  de  twee  jaar  die  volgden  weinig  nieuwe  hulpinitiatieven 

genomen die gericht waren op Latijns-Amerika. Wel werd ook voor de jaren 1966 en 1967 

wederom een bedrag van 36 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor het IDB-project. 

Economische Zaken liet Minister Bot in april 1966 weten dat van overheidszijde bilaterale 

besprekingen  over  economische  en technische  samenwerking  gevoerd  zouden worden 

met  een  aantal  ontwikkelingslanden  in  Afrika.  Het  voornemen  bestond  dit  beleid  in 

volgende  jaren  voort  te  zetten,  niet  alleen  in  Afrika  maar  ook  in  Azië  en  Latijns-

Amerika.63 

Op 8 september 1966 kwam het Bureau Beleidsvoorbereiding van het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken met een werkprogramma voor de maanden die zouden volgen. 

Hierin  werd  onder  andere  gesteld  dat  er  veranderingen  zouden  plaatsvinden  bij  het 

verstrekken van technische hulp aan ontwikkelingslanden. De leidraad hiervoor was de 

theorie van J.K. Galbraith, die drie soorten landen onderscheidde: het Afrikaanse land ten 

zuiden  van  de  Sahara,  het  Latijns-Amerikaanse  land  en  het  Zuid-Aziatische  land.  De 

obstakels  voor  ontwikkeling  zouden  in  deze  drie  soorten  landen  verschillend  zijn. 

Dientengevolge zouden volgens het memorandum in Afrika opleidingsprojecten moeten 

worden  opgezet,  in  Azië  voedsel-  en  bevolkingsprojecten  en  in  Latijns-Amerika 

maatschappelijk structurele projecten. Het werkprogramma voorzag verder in een aantal 

voorstellen  om  tot  een  concentratie  van  de  technische  hulp  te  komen.  Belangrijkste 

hiervan  was  de  technische  hulp  te  beperken  tot  consortiumlanden,  landen  waarvan 

63 Directeur-Generaal buitenlandse economische betrekkingen, ministerie van Economische Zaken aan 
voorzitter coördinatie commissie inzake hulpverlening aan minder ontwikkelde landen, minister zonder 
portefeuille [belast met aangelegenheden betreffende de hulp aan minder ontwikkelde landen], 5 april 1966. 
Nota. (z.no.) Archief EZ, Arch. BEB, 1945-1975, inv.no. 550, in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel II, 1964-1967 (Den Haag 2003) 352

47



Nederland plaats  had in de  consultatieve groep en landen waar Nederland historische 

banden mee had.64 Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid ten aanzien van Latijns-Amerika 

zou in die periode dus met name op de samenwerking met het IDB steunen, en in mindere 

mate op samenwerking binnen consortia en consultatieve groepen. 

De  periode  1964-1967,  waarin  de  Inter-Amerikaanse  Ontwikkelingsbank  een 

belangrijke rol had gespeeld, werd afgesloten met een herziening van de afspraken met die 

bank. Het Ministerie van Economische Zaken publiceerde op 28 maart 1967 een nota, 

waarin duidelijk werd dat de samenwerking met de IDB ‘tot nu toe niet in alle opzichten 

bevredigend [heeft] gewerkt.’ Het Ministerie van Financiën had bezwaar geuit tegen de 

trage behandeling van verzoeken tot advies door de IDB. De procedure die destijds gold 

zou te veel gebonden zijn aan schaarse formele bijeenkomsten van de Joint Committee 

van de bank. Ook wilde de IDB het toewijzen van projecten laten plaatsvinden na een 

systeem van ‘open bidding’, waarbij een land dat interesse had voor de financiering van 

een project bij voorkeur niet zelf dat project zou aanmelden. Er werden grote vraagtekens 

geplaatst bij de wil tot samenwerking van de IDB.

‘De vraag rijst of IDB met haar vele aktiviteiten over geheel Latijns-Amerika niet een 

veel  groter  aantal  projekten  aan  Nederland  had  kunnen  voorleggen.  Het  animo 

hiervoor is kennelijk niet groot. […] Voorts werden een aantal Nederlandse voorstellen 

afgewezen o.m. of in hoofdzaak om redenen, die feitelijk niet relevant zijn zoals dat 

bedoelde projekten vallen op terreinen, waarin de IDB niet gespecialiseerd is of die niet 

in de IDB financieringsregels passen. De IDB is kennelijk niet bereid zich in te spannen 

om een oordeel te geven over de ontwikkelingsbetekenis van projekten op terreinen 

waar de bank zelf niet werkzaam is.’65

64 Hoofd bureau beleidsvoorbereiding, hoofd secretariaat adviesraad, directoraat-generaal internationale 
samenwerking, minsiterie van Buitenlandse Zaken aan directeur-generaal, internationale samenwerking, 8 
september 1966. Memorandum. No. 274/66. Archief BuZa, code 6, 1965-1974, 610.300, inv.no. 2966, in: 
M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel II, 
1964-1967 (Den Haag 2003) 433

65 Hoofd hoofdafdeling algemene en financiële aangelegenheden m.b.t. ontwikkelingslanden, directie 
samenwerking met ontwikkelingslanden, directoraat-generaal voor buitenlandse economische betrekkingen, 
ministerie van Economische Zaken, 28 maart 1967. Nota. No. 802’67 Mo/vdV/GH. Archief EZ, Arch. BEB, 
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Financiën stelde voor de regeling te wijzigen. Nederlandse bedrijven zouden de regering 

van het Latijns-Amerikaanse land waarin zij  werkzaam waren voorstellen een bepaald 

project  bij  de  IDB  aanhangig  te  maken,  en  zich  vervolgens  sterk  te  maken  voor  de 

financiering daarvan. Concluderend gaf Economische Zaken aan dat de regeling met de 

IDB tot dan toe niet in alle opzichten bevredigend had gewerkt. De bank spande zich niet 

in om de Nederlandse middelen in te schakelen of om een studie te maken van voorstellen 

waarvan  zij  niet  door  haar  normale  activiteiten  op  de  hoogte  was.  Er  waren  twee 

mogelijkheden om de bezwaren op te heffen.

‘  a. De samenwerking met de IDB wordt beëindigd en de hulp wordt direct gegeven. 

b.  De  hulpvoorwaarden  worden  verzacht.  Aangezien  in  verband  met  de 

werkgelegenheids- en exportbevorderingsaspecten verzachting door ontbinding niet in 

aanmerking  komt,  zal  de  oplossing  gevonden  moeten  worden  door  de  financiële 

voorwaarden  te  verzachten.  Gezien  de  leningsvoorwaarden  bij  de  Nederlandse 

deelneming in consortia en de voorwaarden die andere Europese landen in Latijns-

Amerika stellen, bestaan er wel redenen om hiertoe over te gaan.’66

Slot

De  jaren  1964-1967  stonden  wat  de  Nederlandse  hulpverlening  aan  Latijns-Amerika 

vooral  in  het  teken  van  de  moeizame  samenwerking  met  de  Inter-Amerikaanse 

Ontwikkelingsbank.  Projecten  kwamen  slechts  sporadisch  van  de  grond  en  de 

verschillende departementen waren ontevreden over de uitwerking van de overeenkomst 

met de IDB. Desalniettemin wilde men de samenwerking in stand houden met het oog op 

handelspolitieke aspecten. Ondanks het feit dat Economische Zaken de mengvorm tussen 

1945-1975, inv.no. 537, in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977.  
Bronnenuitgave. deel II, 1964-1967 (Den Haag 2003) 524

66 Ibidem
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multilaterale  en  bilaterale  hulpverlening  die  de  werkvorm  met  de  IDB  behelsde 

prefereerde, zou het bilateraal beleid in de volgende jaren de boventoon gaan voeren. In 

1968 lanceerde de nieuwe Minister van Ontwikkelingssamenwerking Udink het systeem 

van concentratielanden. Daarmee werd de definitieve stap gezet naar een beleid waarin de 

directe  bilaterale  hulpverlening  tot  norm  werd  verheven.  Voor  Latijns-Amerika 

betekende dit dat de hulp zich vooral zou richten op de landen voor wie Nederland in een 

consortium of consultatieve groep had plaatsgehad: Colombia, Ecuador en Peru.
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5. Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met Latijns-Amerika, 

1949-1967:  stabiliteit  en  verandering  in  de  motieven  voor  het 

beleid

n de periode tussen 1949 en 1967 was men het er binnen de verschillende Nederlandse 

regeringen wel over eens dat de hulp aan minder ontwikkelde landen een belangrijk 

agendapunt was. Latijns-Amerika bleef daarbij veelal in de marge. Over de motieven voor 

het geven van hulp liepen de meningen wel uiteen. De vraag naar motieven is belangrijk, 

omdat het antwoord daarop van invloed was op de grootte, vorm, richting en organisatie 

van de hulp. Ook had men rekening te houden met de verdediging van het beleid naar de 

publieke opinie en media. Dit was niet altijd gemakkelijk, daar ontwikkelingshulp vaak 

pas na vele jaren effect zou kunnen sorteren. Aan de andere kant ontstond er vooral in de 

jaren zestig een breed draagvlak voor ontwikkelingshulp binnen brede groepen van de 

Nederlandse  bevolking.  Binnen  kerken,  vakbonden  en  andere  levensbeschouwelijke 

bewegingen werd solidariteit naar 'derdewereldlanden' een min of meer vanzelfsprekend 

gegeven, dat ook politieke invloed deed gelden. Aanvankelijk werd de situatie in Latijns-

Amerika als niet zo schrijnend gezien als in Afrikaanse en Aziatische landen. het geval 

leek  te  zijn,  maar  na  de  revolutie  in  Cuba  en  de  onrust  in  heel  Latijns-Amerika, 

culminerend in de spectaculaire moord op Che Guevara was de belangstelling van velen 

I
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voor  de  sociale  strijd  in  Latijns-Amerika  gewekt.  Daarbij  was  er  wel  enige  spanning 

ontstaan  tussen  vanouds  anti-communistisch-georienteerden  en  de  meer  links 

georienteerden  (al  dan  niet  nieuw-links).  Het  is  daarom interessant  te  kijken  wat  de 

motieven waren die de Nederlandse beleidsmakers hanteerden bij het bepalen van het 

ontwikkelingsbeleid. 

Het is van belang een onderscheid te maken tussen interne en externe factoren als 

het  gaat  om  motieven  voor  het  beleid.  Onder  interne  factoren  zouden  bijvoorbeeld 

Nederlandse handelspolitieke overwegingen en publieke druk genoemd kunnen worden. 

Externe factoren zijn zaken zoals de strijd tegen het communisme en wensen van andere 

landen,  zowel  landen  die  hulp  ontvangen  als  andere  donoren.  Ook  procedures  van 

multilaterale instellingen zoals de Wereldbank behoren tot deze laatste. 

Politieke motieven bij de hulp aan Latijns-Amerika

Het eerste in het  oog springende motief  voor hulp aan de westelijke  hemisfeer is  het 

interne politieke eigenbelang van Nederland. Uiteraard speelt dit ook een rol bij de hulp 

aan  andere  delen  van  de  wereld.  Dit  motief  houdt  in  dat  de  doelstelling  van  de 

Nederlandse  ontwikkelingshulp  uiteindelijk  gelegen is  in  de  verbetering  van de  eigen 

welvaart en algemeen belang. In het hiervoor beschreven memorandum van Tollenaar uit 

1957  rept  de  ambtenaar  over  een  ‘geestelijke  noodzaak  voor  onze  volksaard’  om een 

ontwikkelingsrelatie op te bouwen met Latijns-Amerika. Het Nederlandse zelfbeeld kan 

in  dit  kader  aangemerkt  worden  als  mogelijk  motief  voor  het  verstrekken  van 

ontwikkelingshulp. Kort gezegd vallen deze motieven samengebracht worden onder de 

noemer ‘Nederlands eigenbelang’. 

Nationaal  belang  was  een motief  voor  ontwikkelingshulp  dat  in  het  geval  van 

Latijns-Amerika  op  verschillende  manieren  van  toepassing  was.  De  nabijheid  van 

Suriname en de Nederlandse Antillen was een belangrijke overweging bij het verstrekken 

van  ontwikkelingshulp.  Zowel  machtspolitieke  als  economische  overwegingen  lagen 
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hieraan ten grondslag. Nederland was gebaat bij een goede relatie met de buurlanden van 

haar  koloniën,  mede  vanwege  de  economische  afhankelijkheid  van  de  overzeese 

rijksdelen  van  de  hen  omringende  landen.  Uiteraard  was  ook  een  goede  relatie  van 

Nederland zélf, alsook het Nederlandse bedrijfsleven, met olierijke staten als Venezuela en 

Colombia  een  zwaarwegend  motief.  (Op  Curaçao  bevond  zich  al  enige  tijd  een 

olieraffinaderij).

Het belangrijkste externe politieke motief voor het ontwikkelingsbeleid in de jaren 

1949-1967 was zonder twijfel de strijd tegen het communisme. Hierbij volgde Nederland 

veelal de Verenigde Staten. De VS hadden na de Tweede Wereldoorlog het Marshallplan 

geïnitieerd dat erop gericht was de zwakke West-Europese economieën te versterken om 

te  voorkomen  dat  de  Sovjetunie  haar  invloedssfeer  verder  westwaarts  zou  kunnen 

uitbreiden. Dit dreigde echter ook in andere delen van de wereld te gebeuren en hierdoor 

werd het voor de Verenigde Staten noodzakelijk haar geopolitieke invloed te versterken. 

Het technische hulpplan uit 1949 was dan ook vooral bedoeld dit gevaar af te wenden. In 

Nederland merkte Economische Zaken op 3 oktober 1949 op dat de aandacht naar hulp 

aan laagontwikkelde landen moest komen te liggen, wilde 'een miljardenbevolking' niet 

vatbaar worden voor communistische actie. 

Deze  overweging  speelde  vooral  in  de  beginjaren  van  de  Nederlandse 

ontwikkelingshulp aan Latijns-Amerika mee, maar ook in een later stadium werd er aan 

gerefereerd.  Het  Alliance  for  Progress-programma  had  een  sterk  anticommunistische 

insteek, en Nederland droeg hier aan bij. In een memorandum uit 1966 aan de Directeur-

generaal  Internationale  Samenwerking  Meijer  merkte  de  Directeur-generaal  Politieke 

Zaken  van  Buitenlandse  Zaken  De  Ranitz  op  dat  snelle  industrialisatie  van  de 

ontwikkelingsregio’s  wat  hem  betreft  vermeden  moest  worden.  De  situatie  van  de 

plattelandsbevolking was in vele onderontwikkelde landen deplorabel maar niet minder 

erg dan die van het industriële proletariaat die zich in een aantal snel industrialiserende 

steden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika begon te vormen. 
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‘Ook met deze factor ware rekening te houden bij de vraag in hoeverre het 

streven  naar  eigen  onafhankelijkheid  en  nationale  identiteit  in  de 

ontwikkelingslanden  moet  worden  aangemoedigd.  Het  zijn  immers  juist  de 

staalfabrieken, kunstmestindustrieën e.d. die als een trekpleister op de jeugd der 

agrarische  bevolkingen  in  de  onderontwikkelde  gebieden  werken,  met  het 

gevolg dat men een nieuw werkloosheidsprobleem creëert. U zult het met mij 

eens zijn, dat een dergelijke industrieel proletariaat tevens een voedingsbodem 

vormt voor ongewenste politieke beïnvloeding.’67

Deze ongewenste politieke beïnvloeding was uiteraard die van het communisme. Hoewel 

Latijns-Amerika  veelal  werd  beschouwd  als  de  'achtertuin'  van  de  Verenigde  Staten, 

waren er ook redenen voor West-Europa om Latijns-Amerika in het bijzonder bij te staan. 

In 1966 werden deze redenen door het Centrum voor Staatkundige Vorming als volgt 

samengevat: 

'-De  vrij  algemeen  gekoesterde  antipathie  en  het  wantrouwen  tegen  de  op  het 

westelijk halfrond dominerende Noord-Amerikanen. 

-De eeuwenoude economische en culturele verbondenheid met West-Europa. 

-De  strategische positie  van  Latijns-Amerika  in  de  tegenstelling  Oost-West  en de 

strijd om het behoud van de Westerse cultuur. 

-De  omstandigheid  dat  de  landen  van  Zuid-Amerika,  behalve  t.a.v.  Het  Iberisch 

schiereiland  en  de  Verenigde  Staten,  geen  bewuste  post-koloniale  ressentimenten 

hebben. 

-De goede kansen, die in Zuid-Amerika bestaan voor een zakelijke hulpverlening via 

normale handels- en industriebetrekkingen. 

67 Directeur-generaal Politieke Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Directeur-generaal Internationale 
Samenwerking, 11 maart 1966.  Memorandum. No. 396. Archief BuZa, code 6, 1965-1974, 610.300, inv.no. 
2957, in: M.L.J. Dierikx e.a. eds., Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1945-1977. Bronnenuitgave. deel 
II, 1964-1967 (Den Haag 2003) 337
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-Het 'joint-venture' systeem kan hier op ruime schaal toegepast worden. 

-Het feit, dat de hulpverlening via de 'Allianza para el progreso' op dit moment weliswaar in 

heel Zuid-Amerika als een Noord-Amerikaans programma bekend staat, doch dat ook uit 

Europa en Japan belangrijke bijdragen hiervoor worden verwacht.'68

Andere  externe  politieke  motieven  kunnen  gezocht  worden  in  de  rol  die 

Nederland in de  wereld  wenste  te  spelen.  Als  koloniale grootmacht van weleer  zocht 

Nederland na het verlies van zijn belangrijkste kolonie Indonesië naar een nieuwe rol in 

de wereldpolitiek. Een vooraanstaande rol bij de hulp aan minder ontwikkelde landen was 

hierbij een uitgelezen mogelijkheid om het Nederlandse prestige op te poetsen. De hulp 

aan Latijns-Amerika was in dit  geval vooral  een manier om de band met de machtige 

Verenigde Staten te versterken. Tot slot kan men ook overwegingen als internationale 

vrede  en  veiligheid  en  het  bevorderen  van  de  democratie  tot  deze  groep  motieven 

rekenen.  Bij  Latijns-Amerika  was  dit  motief  zoals  eerder  bleek  sterk  gelieerd  aan  de 

bestrijding van het communisme.

Economische motieven bij de hulp aan Latijns-Amerika

Nauw verbonden met de geschetste politieke beweegredenen speelden in de praktijk ook 

economische motieven een belangrijke rol.  Interne en externe motieven waren hierbij 

met  elkaar  verweven,  daar  een  goede  nationale  economie  versterkt  werd  door  sterke 

handelsbetrekkingen en vice versa. Dit gold zeker voor een handelsland als Nederland. 

Simpel  gezegd  kwam  het  er  op  neer  dat  men  meer  en  betere  zaken  kon  doen  met 

koopkrachtige dan met een arme partner. Naast het externe motief van het verbeteren van 

de welvaart in het ontwikkelingsland leidt een dergelijke politiek tot marktverruiming 

voor de rijkere landen.  

De economische motieven lagen in eerste instantie niet aan de oppervlakte. Een 

68 Centrum voor Staatkundige Vorming, Nederland en de internationale ontwikkelingssamenwerking (Den 
Haag, 1966) 66 
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belangrijke beweegreden voor Nederland om de hulp aan minder ontwikkelde landen te 

verstrekken  was  de  exodus  van  duizenden  koloniale  ambtenaren  uit  Indonesië  na  de 

onafhankelijkheid.  Voor  deze  werknemers  moesten  nieuwe  arbeidsplaatsen  gezocht 

worden en die zouden gevonden kunnen worden in ontwikkelingsprojecten. Tollenaar gaf 

in zijn memorandum aan dat juist Latijns-Amerika hiervoor bijzonder geschikt was. 

Handelspolitieke  overwegingen  kregen  echter  op  den  duur  een  buitengewoon 

belangrijke rol bij de verstrekking van ontwikkelingshulp. Dit bleek onder meer uit de 

discussie over de gebondenheid van de hulp. Het ministerie van Economische Zaken was 

daarvan steeds een sterk voorstander, zoals bijvoorbeeld bleek bij de onderhandelingen 

met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Ook de rol van het bedrijfsleven speelde 

mee. Na de eerste jaren van wederopbouw nam de capaciteit van de Nederlandse handel 

industrie en handel toe en was er behoefte aan meer grondstof en nieuwe afzetmarkten. In 

landen als Colombia en Mexico lagen mogelijkheden voor petrochemische bedrijven als 

Shell en Akzo. Binnen de afspraken met de IDB speelden in Latijns-Amerika gevestigde 

bedrijven een belangrijke rol. 

Andere motieven bij de hulp aan Latijns-Amerika

In de algemene discussie over motieven voor ontwikkelingsbeleid komen vaak ethisch-

humanitaire  motieven  ter  sprake,  zoals  schuldbesef  en  rechtvaardigheidsgevoel  ten 

aanzien van de onderontwikkelde landen. De vraag is of dit soort motieven belangrijk zijn 

geweest voor het Nederlandse beleid ten aanzien van de hulp aan Latijns-Amerika.

Schuldmotieven  zullen  in  mindere  mate  een  rol  hebben  gespeeld  bij  de  beslissing 

ontwikkelingshulp  te  verschaffen  aan Latijns-Amerikaanse  landen,  vooral  in  koloniale 

zin.  Het  continent  was  immers  door  Spanje  en  Portugal  verdeeld  en  de  Spaanstalige 

Latijns-Amerikaanse staten hadden onder leiding van onder meer Simon Bolívar en José 

de San Martin hun kolonisator aan het begin van de negentiende eeuw de deur gewezen. 

Van directe Nederlandse koloniale schuld kon dus geen sprake zijn. Een algemeen besef 
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van schuld betreffende de ongelijkheid in de wereld is aannemelijker, daar juist in Latijns-

Amerika het verschil tussen de kleine rijke elite en de arme massa zeer groot was. 

Rechtvaardigheidsgevoel was een aspect dat de Nederlandse beleidsmakers ook in 

het  Latijns-Amerikaanse  geval  tot  actie  bewoog.  Zoals  boven  opgemerkt  was  het 

onverteerbaar  dat  in een continent  met  een rijkdom aan onder  andere koffie,  olie  en 

andere  hulpbronnen  de  situatie  voor  velen  zo  nijpend  was.  In  dit  kader  speelde  de 

koloniale  geschiedenis  uiteraard  wel  een rol.  De  opkomst  van  Dependencia-theorieën 

versterkte het idee dat de Westerse wereld wat recht te trekken had als het ging om een 

rechtvaardige verdeling van welvaart in de wereld. In de praktijk leek er de Nederlandse 

beleidsmakers  er  echter  weinig  aangelegen  een  uitgebreid  hulpprogramma  voor  de 

armeren in Latijns-Amerika op te zetten. Dit motief speelde geen doorslaggevende rol bij 

het  ontwikkelingsbeleid,  terwijl  dit  wel  het  hoofdmotief  was  voor  allerlei  in opkomst 

zijnde non-gouvernementele solidariteitsbewegingen in de Nederlandse samenleving. Het 

lijkt erop dat de interne motivatie van het ontwikkelingsbeleid uit het zicht van de kiezer 

werd gehouden en extern werd 'verkocht' onder het mom van begrippen als solidariteit en 

morele verantwoordelijkheid.
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Conclusie

atijns-Amerika  was  in  de  jaren  1949-1967  het  ondergeschoven  kindje  van  het 

Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Ondanks inspanningen van enkelen om Latijns-

Amerika een meer prominente rol aan te meten, bleef de hulp aan de westelijke hemisfeer 

achter  bij  de  initiatieven  die  in  andere  continenten  voor  minder  ontwikkelde  landen 

werden  ontplooid.  Gemiddeld  ging  slechts  2%  van  de  Nederlandse 

ontwikkelingsbegroting  naar  landen  in  Latijns-Amerika.  Met  dit  geld  werden  vooral 

leningen  verstrekt,  die  vaak  gebonden  waren  aan  besteding  bij  het  Nederlandse 

bedrijfsleven. 

L

Het ontwikkelingsbeleid ten aanzien van Latijns-Amerika kende in de jaren 1949-

1967 nauwelijks  een eigen  dynamiek.  De geleidelijke  veranderingen  van  multilateraal 

beleid  naar  bilateraal  beleid  reflecteerden  de  algemene  tendens  van  de  Nederlandse 

ontwikkelingssamenwerking.  Nederland volgde in deze jaren vooral  het beleid van de 

Verenigde  Staten,  in  eerste  instantie  met  de  plannen  van  Truman  en  later  die  van 

Kennedy. Ook de toetreding tot alle hulpconsortia en consultatieve groepen paste in het 

bredere  Nederlandse  beleid.  Voor  Latijns-Amerika  bleef  het  echter  daarbij,  terwijl  in 

Afrika en Azië uitgebreidere activiteiten en projecten werden gepland. 

De hulprelatie  met  Latijns-Amerika  in de  behandelde  periode  bevestigt  ook de 

onsamenhangendheid en inconsistentie van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, zoals in 

overzichtswerken naar voren is gekomen. Paradoxaal is wel de continuïteit die het beleid 
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laat  zien,  maar  het  betreft  hier  een  continu  onsamenhangend  en  inconsistent  beleid, 

waarbij ettelijke departementen en Directoraten over elkaar heen rolden om het beleid in 

hun straatje te krijgen. Dit valt bijvoorbeeld te bemerken in het gesteggel over de Inter-

Amerikaanse Ontwikkelingsbank en wie zijn projecten zou selecteren.

De relatie tussen motieven en beleidsvorming ontwikkelde zich in de jaren 1949-

1967 langs dezelfde lijnen. Het moge duidelijk zijn dat het hulpbeleid ten aanzien van 

Latijns-Amerika van meet af aan te maken heeft gehad met zeer verschillende en vaak 

tegenstrijdige motieven. Het is niet meer dan logisch dat dus ook het geformuleerde beleid 

nu eens meer stoelt op ethische, dan meer op politieke motieven. Maar in een dergelijk 

onsamenhangend geheel  lijkt  tenslotte  het  eigenbelang de overwegende factor  te  zijn. 

Eigenbelang in de zin van handelspolitieke belangen en prestige. Ondanks het feit dat er 

in deze scriptie steeds gesproken is over hulp, was er in wezen slechts sprake van het 

verstrekken  van  langlopende  leningen  aan  minder  ontwikkelde  landen  in  Latijns-

Amerika.  Deze  leningen  waren  in  de  meeste  gevallen  gebonden  en  moesten  bij 

Nederlandse bedrijven worden uitgegeven.  In feite  ging het  dus om niets  minder dan 

lucratieve investeringen voor de Nederlandse economie. 

Andere  motieven  hadden  slechts  sporadisch  de  overhand.  Zo  speelde 

anticommunisme in sommige gevallen een grotere rol, maar ook hierin werd slechts het 

beleid van de Verenigde Staten gevolgd.  Ondanks het soort  referenties  als  die van De 

Ranitz in 1966 is het naar mijn mening niet aannemelijk dat anticommunisme vanaf het 

einde van de jaren vijftig van doorslaggevend belang is geweest bij het verstrekken van 

hulp  aan  Latijns-Amerika.  De  werkverschaffing  voor  ex-koloniale  ambtenaren  na  het 

verlies van Indonesië en Nieuw-Guinea was in de beginjaren een belangrijk motief, al 

heeft Latijns-Amerika hiervan weinig gemerkt. 

Opmerkelijk  is  mijns  inziens  de  totale  afwezigheid  van  morele  of  humanitaire 

voorbehoudens bij  het financieel steunen van Latijns-Amerika.  Een treffend voorbeeld 

hiervan was Colombia, waar in de jaren 1948-1958 honderdduizenden mensen door de 
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regering  werden gedood  in  een poging  ‘subversieve’  elementen uit  de  samenleving te 

bannen.  Over  deze  burgeroorlog,  en  eventuele  consequenties  daarvan  voor  de 

verstrekking van hulp, valt niet één letter te lezen in de beleidsbronnen van die periode. 

Blijkbaar speelden morele en humanitaire overtuigingen in deze jaren geen rol bij  het 

ontwikkelingsbeleid.  Ook later,  als  dit  aspect in de publieke opinie een groot gewicht 

krijgt, komt dit in beleidsstukken niet voor.

Rest nog de constatering dat het Nederlandse ontwikkelingsbeleid ten aanzien van 

Latijns-Amerika in de periode 1949-1967 is uit het oogpunt van het verlenen van  hulp 

zeer zwak te noemen is. De westelijke hemisfeer was getuige het Nederlandse beleid een 

achtergesteld  gebied,  slechts  geschikt  voor  het  sporadisch  verschaffen  van  lucratieve 

leningen,  lucratief  voor  Nederlandse  bedrijven.  Aan  de  uiteindelijke  schuldenlast  van 

onderontwikkelde landen is te zien hoe behulpzaam een dergelijke vorm van assistentie 

werkelijk is geweest. Hiermee is dit kleine aspect binnen de geschiedenis van de totale 

Nederlandse  ontwikkelingsinspanningen  wellicht  een  correctie  op  het  doorgaans 

rooskleurige beeld dat Nederlanders hebben van de voortrekkersrol en gidsfunctie van ons 

land.
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