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I N L E I D I N G
Denormale gang van zakenbuitenbeschouwing gelaten,hebben zich inhet
afgelopen jaar twee gebeurtenissen van zeerverschillende aardvoorgedaan,
die de loopderwerkzaamheden hebbenbepaald.Metname betrof dithetaftredenvandevoorzitter op31december 1962ende voorbereidingswerkzaamheden
tot eenreorganisatie vande Stichting.
Beide feiten lijken losvanelkaar te staan.Toch iser een zekere samenhang
enwel indie zin,datdevoorzitter,die gedurende tien jaar op zeerbekwamewijze de ontwikkeling vanhet IACheeft geleid,deze voorbereidingen praktisch geheel tot eeneindeheeft kunnenbrengen.
Het IACdat in1951 inhet levenwerd geroepen als gevolgvan voorstellen
vande Commissie Technische Hulp Landbouw,heeft zich inde eerste jarenvooralgericht openkele specifieke aspecten dieverband hielden met de komst
vanbuitenlandse landbouwkundigen naar Nederland.
Het IAChield zichtoen inhoofdzaak bezigmet debehandeling vanfellowships,
de opvangvan landbouwspecialisten enbezoekers,alsmede metde verzorging
van internationale bijeenkomsten.
Eénvande eigen cursussen enwel de in1953 aangevangen landbouwvoorlichtingscursus trok al dadelijkveel belangstelling.
Inlatere jarenwerd,behalve aan een uitbreiding
vandebestaande activiteiten,meer en meer aandacht
geschonken aande mogelijkheden tot opleiding van buitenlanders inde landbouwsector.
Pogingen om tot een geregelde opleiding van buitenlanders tekomen,konden
evenwel nietworden gerealiseerd. Daarom werdenplannen ontworpenvoor eengeheel anderewijze van specialisatie enwel indevorm
van eenpost-graduate training.
Voortswerd het IAC,zij
het informeel,belastmethet
Gen,Foulkesweg1
secretariaat van de Commissie Technische Hulp Landbouw.Het gevolg daarvanwasweer dat de stichting
steedsmeer gezienwerd alshet centrale puntvoor de technische uitvoering
vande landbouwkundigekantvandehulpverlening aan ontwikkelingslanden.
Inmiddelshadden ookde internationale hulpverleningsprogramma's opmultilaterale enbilaterale basisveranderingen ondergaan.De beginperiode,
waarin de individuele deskundige zijnkennis en ervaring ter beschikking
steldevoorde oplossing van-meestal nogbegrensde -problemen die zich
toen inde ontwikkelingslanden voordeden,werd gevolgd door eentijd,waarinopenigszins ruimere schaal hulp aande achtergebleven gebieden beschikbaarwerd gesteld, onder meer indevormvankapitaal. Op zijnbeurtwerd
deze vormvan internationale hulpverlening weer gevolgd door een grootser
aanpakvandehulp aan ontwikkelingslanden,mede mogelijk gemaakt doorde
activiteiten vanhet Special Fund.
Hoewel elkvan degenoemde systemen ineenbepaald tijdvakheeft gedomineerd, staan deze vormenvan internationale hulpverlening losvan elkaar.
Zijvullen elkaaraan.
De ontwikkeling vandithulpverleningswerk isvanveel invloed geweest
opdeuitbouw vanhet IAC.

De invloed vanbuitenmet daaraan gepaard deuitbreiding vanhet deskundigencorps datvoor dehulpverlening nodig isenvoorts de verzorging van
het toenemend aantal specialisten datvoor een opleiding naar ons landkomt,
hebbenhet bestuur vanhet IACdoen besluiten de stichting beter teequiperenvoor deuitvoering vanhaar taak.
Daartoe werden in 1962voorbereidingen voor een statutenwijziging getroffen
die op 18december door het bestuurwerd aanvaard. Debesprekingen diehierover tendepartemente zijngevoerd envoorts met talloze andere instellingen,hebben ertoe geleid,dathet IAC zich inde toekomst vooral in de
richting vandetechnische hulpverlening zalgaan ontplooien.
Twee nieuwe aspectenvragen daarbijdebijzondere aandacht,tewetenhet
verzorgenvan post-graduate training vanbuitenlanders inde landbouwsector
envoorts het administreren vanprojecten die doorNederland zowel opmultilaterale als opbilaterale basis inhet buitenland zullenworden uitgevoerd.
Een afzonderlijke afdeling die bijhet IAC zalworden gecreëerd gaatzich
bezighoudenmet de organisatie en coördinatie van internationale cursussen
die, alnaar gelangvanhet onderwerp,eenduur zullenhebbenvan enkele
maanden tot een jaar enwaarinNederland zijnkennis enervaring ineenvoor
het buitenland aangepaste vorm zaluitdragen.Gedurende hetverslagjaarwerd
met deze vorm van opleiding doorhet organiseren van eenLand Drainage cursus eenbegingemaakt.
Het ligt inde bedoeling het aantal vakgebieden tevergroten,De organisatorische opbouw van deze afdeling wordt thans voorbereid.
Als gevolg vande statutenwijziging ishet numogelijk geworden om een
projectenadministratie optebouwen:dit is de "gevende"kant van detechnische hulpverlening inhet buitenland. Ookkannudevoorlichting worden
versterkt,enerzijds tenbehoeve van de landbouwdeskundigen inhetbuitenland,anderzijds voorhet gevenvan inlichtingen aande landbouwkundige instellingen die de deskundigen afstaan.Voorts zalhet apparaat voor recruteringvandedeskundigen enigszins versterkt moetenworden.
Eénvan debelangrijkste aspectenvandeze statutenwijziging endereorganisatie die daar uitvoortvloeit isgelegen inhet feit dat deMinister van
Landbouw enVisserij hiermede het IACheeft aangewezen alsde centrale organisatie voor deuitvoering van technische hulpvraagstukken ophet landbouwvlak.
De ontwikkeling vandetechnische hulpverlening heeft eendergelijke centralisatie noodzakelijk gemaakt.Deze groeimaakt het ooknodig dat debanden die reeds methetMinisterie vanBuitenlandse Zakenbestonden nauwerworden aangehaald. De centralisatie kan er ooktoe bijdragen,dat er een hechtere samenwerking zal ontstaanmet devele instellingen inde landbouwsector,
waardoor,wanneer ditnodig is,meer mankracht ter beschikking vande ontwikkelingslanden kanworden gesteld en omgekeerd grotere aantallen specialisten,
fellows enbezoekers,buiten de opte zetten opleidingen kunnenworden opgevangen.Doordeze centralisatie moethetvoorts mogelijk zijn om meer uniformiteit teverkrijgen inde behandeling vanuit te zenden deskundigen en
vanbuitenlandse landbouwkundigen die naarNederland komen.Daarom moethet
IAC opde steunvan een groot aantal landbouwkundige instellingen kunnen
blijven rekenen.
Het dienstenverlenende karakter vanhet IACkan alleen dannaar behoren
totuiting komen,wanneer het overvoldoende personeel beschikt. Daarnaast
kunnen bepaalde facettenvanhaar taak pas goedwordenuitgevoerd, wanneer
het debeschikking heeft over een eigengebouw waarin de opleidingen kunnen
plaatsvinden ende buitenlanders opeen eenvoudige doch efficiënte wijze kunnenworden opgevangen.
Een zeerbelangrijk deelvan devoorbereidingswerkzaamheden die totdeze
nieuwe opzethebben geleid istot stand gekomen dank zijde belangstelling
endevisie vande afgetreden voorzitter.Het moethem daarom voldoeninghebben geschonken dat deze vernieuwingen nog onder zijn leiding hunbeslaghebbengekregen.
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B E S T U U R
Op 31december 1962trad deheerJ.M.vanBommel vanVloten,wegens hetbereikenvandepensioengerechtigde leeftijd,af alsvoorzitter vanhet bestuur
vande Landbouwhogeschool.Debeëindiging vandeze functie betekende tevens
hetneerleggen vanhetvoorzitterschap vanhet Internationaal Agrarisch Centrum.
Bij zijn afscheid aanhet eindvan de laatste doorhem gepresideerde bestuursvergadering werden zowelvan de zijde vanhet bestuur alsvanhetpersoneel deverdienstenvandeheervanBommelvanVlotenuitvoerig belicht.Er
moge daarom hierwordenvolstaan met eenwoord vanbijzondere dank aandeoudvoorzitter voor dewijzewaarophij gedurende 10jarenmet onverminderde belangstelling de ontwikkeling vanhet IACheeft gestimuleerd engeleid.
Eerder inhet jaarverloorhetbestuur eenharer medeledendoorhet overlijdenvanDr.Ir.N.H.vanHarpen.Zijnwarme belangstelling voorhetwerkvan
de stichting,alsmede de actieve rol diehijals lidvande beurzencommissie
heeft gespeeld blijven indeherinnering vanhetbestuur.
Op 1augustus 1962trad af alsbestuurslid Dr.J.P.Bannier,eveneens inverbandmethetbereikenvan depensioengerechtigde leeftijd.
Ook indit gevalmoest eenbekwaam bestuurder,gedwongen door de leeftijdsgrens, zijntaakneerleggen.Met grote erkentelijkheid wordthier inherinnering gebracht hetgeen Dr.Banniervoorhet IACheeft gedaan,waarbij in het
bijzonder gewagwordt gemaaktvan zijnwerkzaamheden aangaande de technische
hulpverlening.
DeplaatsenvanDr.Ir.vanHarpen enDr.Bannierwerden ingenomen door hun
respectieve opvolgers Ir.K.HeringaenDrs.A.A.J.Warmenhoven.
Het aantal bestuursleden bleef inhetverslagjaar op 16gehandhaafd, te
weten:devoorzitter,alsmede 5vertegenwoordigers vanbestuur en senaatvan
deLandbouwhogeschool;4door deMinister vanLandbouw enVisserij aangewezenvertegenwoordigers van zijnMinisterie;6personen die instellingen of
lichamenvertegenwoordigen waarvan dewerkzaamheden eendirecte binding met
het IACwenselijkmaken.
De samenstelling vanhetbestuurwasper 31december1962:
J.M.vanBommelvanVloten
Prof.Ir.W.F.Eijsvoogel
A.Luytjes
Prof.Dr.Ir.J.D.Perwerda
Prof.Ir.J.H.L.Joosten
Prof.Dr.Th.L.M.Thurlings
Dr.Ir.A.L.S.Bär
Ir.N.J.A.vanKeulen
Ir.P.L.A.Maandag
Ir.J.M.A.Penders
Mr.J.S.Biesheuve1
Ir,K.Heringa
Dr.J.G.ten Houten
Mr.M.de NietGz.
Prof.Dr.Ir.G.J.Vervelde
Drs.A.A.J.Warmenhoven

-voorzitter
- vice-voorzitter

Hetbestuur vergaderde driemaal;het dagelijks bestuur bestaande uit
deherenvanBommel vanVloten,Prof.Eijsvoogel, Ir.vanKeulen,Ir.Maandag
enProf.Vervelde,kwam zeskeerbijeen.
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Depersoneelsbezetting onderging gedurende het verslagjaar de volgende
wijzigingen.
Slechts eennieuwe aanstelling vond plaats enwel vanmejuffrouw A.van Hall
als typiste.Daarnaast kon de heerM.H.Huygens,die door de Landbouwhogeschool bijhet IAC isgedetacheerd, alsnieuwe medewerker begroet worden.
Zijnwerkzaamheden, die hij op 1september 1962heeft aangevangen,bestaan
uit debehandeling van alle zakendiemet deFranse taal temaken hebben.
Mejuffrouw E.Kranenburgnam,na 5jaarwerkzaam te zijngeweest,ontslag
inverband methaar huwelijk.Mejuffrouw P.A.vanGentvertrok naar het buitenland.
Prof.Ir.P.A.Blijdorpwerd inhetkader vanhetNederlands deskundigenprogrammevier maanden terbeschikking van de Peruaanse regering gesteld
om advies uit tebrengen overde organisatievorm endeuitbouw vanhethoger landbouwonderwijs aandeUniversiteit vanAyacucho envoorts omteadviseren overhet opstellenvan eenhiermede nauw verbonden landbouwkundig
ontwikkelingsproject inhet tropische bergland vande Oostelijke Andesketens. Tevens brachthij aandeRegering derNederlandse Antillen rapport
uit over dedoor deEilandbesturen vanAruba enCuraçao opgestelde plannen
voor de ontwikkeling vande landbouw aldaar.
Ir.S.H.Thio heeft gedurende eenmaand teCyprus medegewerkt aan een
trainingcentre inzake seed improvement,dat onder auspiciën van deFAO aldaarwas georganiseerd.
Inde laatste maandenvan 1962werden denodige voorbereidingen getroffenvoor eenverdere uitbreiding van depersoneelsbezetting entevens voor
devervanging van enkelekrachten.
Demedewerksters die door bemiddeling vanplaatsingsbureaus warengecontracteerd,bleven als gevolgvanhetvele type-en stencilwerk in dienst.
Voor de extrawerkzaamheden die verbondenwaren aande opzet enuitvoering
van internationale bijeenkomstenwashet nodig tijdelijk eenvijftal personen aan te trekken.Onder henbevond zicheenEngelsman,de heer A.Thorpe.
Indetaakverdeling kwam geennoemenswaardige wijziging.Velwerden ook
hiervoorbereidingen voor taakwijzigingengetroffen die in1963 zullenworden gerealiseerd.
Per 31december 1962bestond de personeelsformatieuit:
Ir.A.H.Haak
Prof.Ir.P.A.Blijdorp

-directeur
-uitzending van deskundigen;
projecten
Ir.C.J.vanBijlert
- speciale opleidingen;culturele en
technische voorlichting
J.Drijver
- fellowships en internationale
bijeenkomsten
M.H.Huygens
-algemene zaken endocumentatie
G.G.vanderMoolen
- financiële administratie
Dr.Ir.J.G.Ossewaarde
- algemene zaken
Ir.S.H.Thio
- fellowships en internationale
bijeenkomsten
Mevr.G.C.J.de Vries-Haitsma- administratie
Mej.I.vanDijk
Mej.A.vanHall
Mevr.C.F.Steketee-Drabbe
Mevr.M.G.tenWestenend-Roelofs
H.G.Volsing
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TECHNISCHE-HULPVERLENING
Algemeen
De in v o o r g a a n d e j a a r v e r s l a g e n vermelde groeiende b e l a n g s t e l l i n g opi n t e r n a t i o n a a l en n a t i o n a a l t e r r e i n v o o r de h u l p a a nde o n t w i k k e l i n g s l a n d e n
zette zich gedurende 1962 in v e r s t e r k t e mate v o o r t . Inh e t a l g e m e e n k w a m e n
er m e e r m i d d e l e n b e s c h i k b a a r om deze h u l p in m u l t i l a t e r a a l , r e g i o n a a l e n
b i l a t e r a a l v e r b a n d te f i n a n c i e r e n .
De hiermee gepaard gaande o n t p l o o i i n g v a nde a c t i v i t e i t e n in de d o n o r landen leidde n i e t alleen tot een consolidatie v a n deze h u l p , m a a r w a st e vens oorzaak d a tm e n zich op m e n i g p u n t m o e s t g a a n b e r a d e n over e e n m o g e lijke coördinatie en h e r o r i ë n t a t i e v a nde w e r k z a a m h e d e n .
V a n grote b e t e k e n i s is in d i t v e r b a n d de t e n d e n s die naar v o r e n kwam om
bij de o n t w i k k e l i n g s h u l p steeds meer de n a d r u k te gaan leggen oph e t b e l a n g
v a n onderwijs en o p l e i d i n g .
V o o r t s is er een d u i d e l i j k streven m e r k b a a r om deze h u l p een l a n g d u r i ger k a r a k t e r te geven teneinde daarmede eenh e c h t e r fundament te scheppen
en een grotere zekerheid te v e r k r i j g e n voor de f o l l o w - u p d a a r v a n . Ook de
allerwege aanwezige t e n d e n t i e s n a a r integratie en coördinatie,die n i e t a l leen naar v o r e n k o m e n b i jde b e l e i d s - en de a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n e n die in
de d o n o r l a n d e n m e t de o n t w i k k e l i n g s h u l p zijn b e l a s t maar ookb i j de o r g a n e n die inde o n t w i k k e l i n g s l a n d e n die h u l p u i t v o e r e n , m o e t e n in d i t licht
w o r d e n b e z i e n . Steeds meer k o m t h e t accent op p r o j e c t e n v a n o n t w i k k e l i n g s h u l p te l i g g e n .
E e n en ander moge aande hand v a n enkele u i t s p r a k e n die d a a r o v e r in1962
zijn gedaan en v a n feiten en g e b e u r t e n i s s e n die op d a t v e r s l a g j a a r b e t r e k king h e b b e n nader w o r d e n t o e g e l i c h t in bijlage I.
Op de Pledging Conference die in oktober v a nh e t v e r s l a g j a a r plaats vond
w e r d t e n behoeve v a nh e t U i t g e b r e i d e P r o g r a m m a v a nde Technische H u l p der
V N voor 1963een b e d r a g v a n $ 4 9 . 5 m i l j o e n t o e g e z e g d . H e t voor dat jaar
v a s t g e s t e l d e streefbedrag ad $ 50 m i l j o e n w e r d derhalve n a g e n o e g b e r e i k t . l )
De v e r h o g i n g v a nde b e d r a g e n , v o o r n a m e l i j k b e s t e m d voor landen in A z i ë ,
het M i d d e n - O o s t e n en L a t i j n s - A m e r i k a , viel echter voor eenbelangrijk deel
w e e r w e g omdat A f r i k a de laatste jaren een a a n m e r k e l i j k groter aandeel voor
zich is geen o p e i s e n en b o v e n d i e n de k o s t e n p e r eenheid v a nde t e c h n i s c h e
h u l p v e r l e n i n g a a n z i e n l i j k zijn g e s t e g e n .
In h e t v e r s l a g j a a r c o n t r i b u e e r d e een 104-tal l a n den a a ndit p r o g r a m m a . H e t
aantal u i t g e z o n d e n experts
bedroeg circa 2 4 0 0 e nw a s
a f k o m s t i g uit 7 7 l a n d e n .
M e e r dan een k w a r t h i e r v a n
kwam uit de o n t w i k k e l i n g s landen zelf.
Er w e r d e n ruim 3 0 0 fellows
opgeleid in 75 l a n d e n . G e zien h e t b e v r e d i g e n d v e r loop v a n een en ander is
fev
b e s l o t e n om d i t p r o g r a m m a
v a n de technische h u l p p r o j e c t e n , d a t als e e n p r o e f
-f-j',•f
w a s b e d o e l d , v o o r t te z e t - jJj&Sv

ten.
Integenstelling tot
hetgeenbereiktwerd bij
hetUitgebreide Programma
kon opdePledging Conference vanhet Speciale
Fondsvan deVN het streefbedrag,datvoor 1963 op
$ 100miljoenwas gesteld,
l ) In 1959 was v o o r d i t d o e l u i t g e t r o k k e n
$ 34 m i l j o e n en i n 1961 $ 42 m i l j o e n .

FAO deskundige in L i b e r i a

39 m i l j o e n , i n I 9 6 0

uvï

- 6bij lange nanietworden gehaald dochwerd slechts $ 70miljoen toegezegd.
Sinds de inwerkingtreding van dit Fonds,vier jaar geleden, zijn 246
projecten goedgekeurd. Te zamen zullen deze eenuitgave van $497miljoen
vergen,waarvan $287miljoen door de ontvangende landen zelf zal worden
bijgedragen.Van deze projecten waren er tegenhet einde vanhetverslagjaar 171 inuitvoering genomen.Eind 1962waren erbijdeze projecten 770
experts werkzaam.
Steedsmeer aandacht besteedt ditFonds aande oprichting van regionale institutenvoo-rplanning en ontwikkeling enaande opleidingsactiviteitendiehiermee verband houden.
Vandehierboven genoemde projecten hebten er 65betrekking opAfrika,
70 opLatijns-Amerika,71 opAzië,30ophetMidden-Oosten, 9op Europa,
terwijl 1project een interregionaal karakter draagt.
De roldie de Internationale Bank voor Herstel enOntwikkeling (IBRD)
ende daarmede nauw verbonden Internationale Financierings Maatschappij
(IFC)ende Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) bijdetechnische hulpverlening spelen,wordt steedsbelangrijker.
De laatste jarenbedroeg hetbedrag dat door eerstgenoemde instelling aan
ontwikkelingsleningen werd verstrekt gemiddeld reeds $ 650miljoen per
jaar; 80$hiervan kwam tengoede aande ontwikkelingslanden.
Bijhet oprichtenvan consortia en consultatieve groepen isde Bank
thans eenfactor vanbetekenis.
Voorts dient tewordenvermeld dat zijer steedsmeer toeovergaathulp
teverlenen bijhet opstellen vangeïntegreerde economische ontwikkelingsplannen enbijhet uitvoeren van economische onderzoekingen.
De fondsenvan de IDAdie leningen verschaft op speciale condities met
een looptijd van 50jaar enmet aflossingsverplichtingendie eerst na 10
jaar ingaan entegen een rente die beneden dievan demarkt ligt werden
sneller verbruikt danwasvoorzien.
In1963 zaldan ookwaarschijnlijk eenaanvullende landenbijdrage hiervoor reedsnoodzakelijk zijn.
Aanhet einde vande eerste vijfjarige periode sinds de inwerkingtreding zijn erdoor het Ontwikkelingsfondsvan deEEG perultimo 1962 ten
behoeve van de geassocieerde landen engebieden 304projecten goedgekeurd.
Hiermede was eenuitgave van $419miljoen gemoeid.
In1962heeft deEuropese Commissie enige honderden studiebeursen toegewezenvoor opleidingen inEuropa.
De steeds toenemende belangstelling vanNederlandse zijde voor detechnische hulpverlening aande ontwikkelingslanden isoorzaakdat deRegering
dit vraagstuk opnieuw aande orde heeft gesteld. Ditheeft geleid tothet
indienen bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in september 1962vande
Nota overdehulp aandeminder ontwikkelde landen.Voorbijzonderheden
moge worden verwezen naar de reeds genoemde bijlage I.
Opde Pledging Conference van deVNwerd deNederlandse bijdrage aan
hetUitgebreide Programmavoor 1963gebracht op ongeveerƒ 6? miljoen,
hetgeen een stijging van 20$betekende ten opzichte vanhet jaardaarvoor.
Voorhet Speciale Fondswerd debijdrage gebracht opruimƒ 13miljoen
(50$meer ten opzichte van 1962).
Inde eerste fase van drie jaar zalNederland aanhetWereldvoedselprogramma deelnemen opbasis van 1,36$van zijnbijdrage aandeFAO, dat is
tot eenbedrag vanƒ 5miljoen,waarvan 2/3 zalwordenverstrekt indevorm
van leveranties vanvoedselvoorraden endiensten,terwijl de rest incontanten beschikbaar zalworden gesteld. 1)
Voorwatbetreft de deelneming aande consortia zalNederland gedurende
drie jaren gemiddeld ƒ 50miljoen per jaar overheidsgaranties geven voor
participaties indergelijke leningen.
Aangaande deNederlandse bilaterale hulpverlening die inhet verslagjaar
plaatsvond kanhetvolgende wordenvermeld.
De laatste zending vanhetmateriaal datNederland voor het Hides and
Skins projectin India levertkwam aldaar einde 1962aan.

l)zievoorts onder bijlage I.

- 7Begin 1963 zalhet opleidingscentrum aande Indiase Regering worden
overgedragen. 1) Twee vande doorNederland terbeschikking gestelde deskundigen zullen daarna nog enige tijd aanblijven omtechnische bijstand te
verlenen.
Indeproefpolder te Saurashtra,eveneens in India,werdvoor het eerst
methet oog ophet nemenvan ontziltingsproeven gedurende de regentijd 80$
vanhet areaal geïnundeerd.1) Indeproefpolder teMissolonghi (Griekenland)ismen er ingeslaagd depolder droog te leggen ondanks het feit dat
de civieltechnische werkennog niet zijn opgeleverd.Het pompgemaal kwam
aanhet einde vanhetverslagjaar gereed. 1)
Voor deuitvoering van twee erfgewassenprojectenresp, in Dahomey en
Sierra Leone 2)dieuit de ruimƒ 3,5 miljoen,welke doorNOVIB gedurende
een tweetal anti-hongeracties ende 10x10actie van deNederlandse jeugd
zijnbijeengebracht, zullenworden gefinancierd,werd de Stichting "Nederf"
opgericht.
Vermelding verdient voorts,dat aandeRijks Hogere Schoolvoor Tropische Landbouw teDeventer in september 1962een tweejarige opleiding in
hetEngels isbegonnen.
Een aantal Afrikaanse studentenwerd hiervoor ingeschreven onder toekenningvan eenbeursvanhetMinisterie vanLandbouw enVisserij.

1)zievoorts onder d)projecten.
2)zievoorts onder bijlage I.

HET IACNAARNIEUVEVEGEN
Deverhoging van dehulpverlening aande ontwikkelingslanden heeftde
vraag aande orde gesteld opwelke wijze de organen diehier te lande
met deuitvoering vandiehulp zijnbelast,ditwerk zullen opvangen.
Het IAC,datbijdiehulpverlening,metname oplandbouwgebied, inadministratief entechnisch opzicht een centrale plaats inneemt,heeft in
het verslagjaar verschillende stappen ondernomen omaande te verwachten
ontwikkelingenhet hoofd tekunnenbieden.
Een eerste stapdaartoe isgeweest hetvoorstel omde gehele coördinatie
van alle technische hulpactiviteiten opagrarisch terrein inons landbij
het IAC onder tebrengen.
Een tweede voorstel betrof het instellenvan een administratie tenbehoevevanmulti-enbilaterale projecten enhetbeheer daarvan aanhet IAC
opte dragen.Bovendien isvoorgesteld omeenreserve tekwekenvan specialistenvoor landbouw-technische hulp opbasis van een rijksdienstverband.Hierbij stond de gedachte voor ogen om inNederland eenreserve te
vormenvandenunog aanwezige technische kennis enervaring ophet gebiedvan de tropische en sub-tropische landbouw teneinde deze zo nodig
dadelijk tekunnen inzetten.
Tenslotte werd voorgesteld omhet IAC dat reeds langer dan tien jaarervaring heeft opgedaan bijhet organiseren van internationale landbouwwetenschappenjke congressen, symposia en cursussen,de opleidingen en specialisaties incursusverband oppost-graduate niveau inWageningen te latenverzorgen.Daarbij zalhet zichmoeten beperken tot die vakgebieden
van de landbouwwetenschap waaraanNederland iets speciaalskanbijdragen.
Tevenswerd uitdrukkelijk gesteld dathetnietdebedoeling iseenopleiding ofeen specialisatie te gaanverzorgen die reeds elders inons land
met succes plaatsvindt.
Deze voorstellen,die door deMinister van Landbouw enVisserij zijn
aanvaard,werden tegenhet einde van deverslagperiode nader uitgewerkt
en inde statutenvanhet IACvastgelegd. Als gevolghiervan zijn twee
nieuwe taken aanhetwerk toegevoegd,namelijk deprojecten-administratie
ende opleiding van specialisten oppost-graduate niveau in cursusverband.
a)Uitzending van deskundigen
Gedurende hetverslagjaar werden inhetkader vandeuitzendingen voor
demultilaterale programma's vandeVerenigde Naties en andere internationale organisaties 243Nederlandse deskundigen tewerk gesteld,hetzij in
eennieuwe aanstelling,hetzij opeenverlengd contract.
Vandeze 243 experts,waaronder 47assistent-deskundigen,waren er 101uit
de landbouwsector.Dit aantal ligt inde ordevan grootte waarom het de
laatste 8jarenverhoudingsgewijze heeft geschommeld.
Indevolgende grafiek Iishet verloopvanhet aantaluitzendingen op
multilaterale basis vanNederlandse deskundigen inde loopder jarenaangegeven.
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Het aandeel dat dedeskundigen uit de landbouwsector daarbijhebben ingenomen isdonkerweergegeven.
De reeds sinds enkele jaren inhet jaarverslag vanhet IACgesignaleerdemoeilijkheid die zichbijhet recruteren van landbouwkundigen voor de
technische hulpprogramma's voordoet,een omstandigheid die evenzeer bijde
recrutering voor deskundigen uit andere vakgebieden voorkomt,heeft in1962
aanleiding gegeven totherhaaldelijk overleg tussen debetrokken Nederlandse regeringsinstanties.
De op interdepartementaal niveau overdit onderwerp gehoudenbesprekingenhebbentenslotte geleid tot een rondschrijvenvandeMinister van Landbouw enVisserij,dat gericht is aan alle Directeuren enHoofdenvanDienstenbinnen zijnMinisterie.Hierinwerd onder meermedegedeeld dat eenregeling zalworden getroffen,waarin aanuit te zenden deskundigenherplaatsing indezelfde rang ophetzelfde Ministerie wordt gewaarborgd.
Voortswerd gemeld,dat deMinisterraad inprincipe eenbescheidenuitbreidingvan depersoneelsformatie heeft aanvaard teneinde over extra mankracht
voor deuitzending vandeskundigen tekunnen beschikken.
Inhetkader vanhetNederlandse Technische Hulpprogrammawerden in1962
een 30-tal deskundigen uitgezonden,waaronder 15 inde landbouwsector.
Met betrekking tot deuitzending vanNederlandse experts inhet vlakvan
debilaterale technische hulpverlening,waaronder dient tewordenverstaan:
uitzending,waarbij deze deskundigen indienst tredenvan enbetaald worden
door de regeringen of instanties inde ontvangende landen,kanwordenmedegedeeld dat dit in1962 187bijhet IACbekende engeregistreerde gevallen
betrof.
Hieronder bevonden er zich48 indelandbouwsector.Dehierna volgende
grafiek IIgeeft een overzicht vanhet verloopvan dit soort uitzendingen
inde loopder jaren.
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Het aandeelvan de landbouwkundige sector isweer donker aangegeven.
Opmerkelijk ishet achterblijvenvande stijging vande agrarische sector
bijde algemene stijging vanhet aantal bilaterale uitzendingen.
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b)Assistent-deskundigenprogramma
HetNederlands assistent-deskundigenprogramma gaf gedurende het verslagjaar een relatief grote uitbreiding te zien.Waren er aanhet beginvan
1962een 26-tal assistent-deskundigen infunctie,aanhet eind van dat jaar
waren dit erreeds47.
Zijwerden tewerkgesteld inhet kader vandeFood and Agriculture Organization oftheUnited Nations (FAO), deUnited Nations Educational Scientific
and Cultural Organization (UNESCO),deUnited Nations Bureau of Technical
Assistance Operations (UNTAO),deWorld Health Organization ofthe United
Nations (WHO)enhetNederlandse Technische Hulpprogramma (NHP), enwel in
devolgende aantallen:
begin 1962
PAO

eind 1962

15

23

UNESCO

6

5

UNTAO

4

15

WHO

-

1

NHP

1

3

26

47

De uitbreiding vond dusvoornamelijk plaats bijdeUNTAO endeFAO.
Onder de47Nederlandse assistent-deskundigen bevonden zich21Wageningse
landbouwkundig ingenieurs werkzaam bijdeFAO,2bijhetNHP, 1 bij de
UNESCO en 1bijdeUNTAO.
Gedurende 1962werden er 27assistent-deskundigen,waaronder 14 landbouwkundig ingenieurs,nieuw aangesteld, terwijl 6personen,waaronder 4landbouwkundig ingenieurs,hun contract beëindigd zagen.
Van deze 4 landbouwkundig ingenieurs werden er 2bevorderd tot deskundige
bijdeFAO,1aanvaardde eenbetrekking inde tropische landbouw inbilateraal verband en 1repatrieerde om zijnproefschrift tevoltooien inafwachting van eenhernieuwde uitzending.
Gezegd mag dan ookworden dat in 1962 aaneenvan debelangrijkste doelstellingenvanhetNederlands assistent-deskundigenprogramma met name het
in stand houdenvan deNederlandse tropenervaring,voorwat de recrutering
van landbouwkundig ingenieurs betreft,naarrbehoren isvoldaan.
Voor dit programma
blijkt grote belangstelling te bestaan
bijde pas afgestudeerden die op een
werkkring voor de
tropen en/of sub-tropen zijngeoriënteerd.
Deze interesse blijkt
voorts uithet contact
dat de studentensteeds
meer vóórhunafstuderenmethet IAC gaan
onderhouden omzich
zodoende beter opdit
technisch hulpwerkte
kunnenvoorbereiden.
Ook inditverslagjaarwas erweer een
tekort aan landbouwkundig ingenieurs van
bepaalde studierichEenassistentdeskundige optournee
tingen voorwie inhet

12kader van dit assistent-deskundigenprogramma eenmogelijkheid totplaatsing aanwezigwas.
HetNederlandse programma heeft bijverscheidene andere landen inEuropanavolging gevonden.Zo ismen er in1962 inBelgië en Zwitserland
toe overgegaan omassistent-deskundigen terbeschikking te stellen.
Hierdoor isdevraag naar voren gekomen hoemen opdit gebied een zekereuniformiteit kanverkrijgen.
BijdeFAOwerd daartoe een regeling ontworpenwaarbij deassistent-deskundige als junior expert administratief geheel inde eigenpersoneelsformatie en-organisatie zouworden opgenomen.
VanNederlandse zijde isdeze regeling aanvaard echter onder voorbehoud,
dathetwezen vanhet assistent-deskundigenschap (eenfunctie die gezien
moetworden als een aanloop naar de positie vanvolwaardig deskundige)
onaangetast zoublijven tegenover de andere aanstellingen in overeenkomstige rangen.
De besprekingen die hetBureauvoor Internationale Technische Hulphierover teRome heeft gevoerd zijn alleszins bevredigend verlopen.
c)Fellowshipprogramma
Het fellowshipprogrammaheeft, inhet algemeen gesproken,tot doel
personen uit ontwikkelingslanden die ineigen land reeds een zekerepositie bekleden en opeenbepaald vakgebied over ervaring beschikken,in
de gelegenheid te stellen zich ineendermeer ontwikkelde landen verder opdatvakterrein te specialiseren.
De fellowskunnen opdiewijze meerkennis enervaring inhetbuitenland
opdoen omdeze later ineigen land uit tedragen.
Fellowshipprogramma'sworden zowel opmultilaterale als opbilateralegrondslag samengesteld.Een voorbeeld van eenbilaterale overeenkomst ishetNederlands Fellowshipprogramma, dat door het Bureau voor
Internationale Technische Hulpwordt geadministreerd.
Bijdeuitvoering vanhet fellowshipprogramma, ongeacht ofdit van
multilaterale danwel van bilaterale aard is,bestaat op administratief
gebied een zeernauwe samenwerking tussenhet Internationaal Agrarisch
Centrum ende fellowshipafdelingvanhetBureau voor Internationale Technische Hulp,Wat detechnische uitvoering vande fellowshipprogramma's
aangaat,zoalsbijvoorbeeld het opstellenvan studieprogramma's,hetorganiseren van stages,de zorgvoor de fellows,het voorbereidenvanhun
bezoeken aande landbouwkundige instellingen enz.,onderhoudt het Internationaal'Agrarisch Centrum zeer nauw contact met de talrijke daarvoor
inaanmerking komende instellingen,diensten, organisaties enbedrijven.
Het spreekt vanzelf datvoor een juiste uitvoering vande fellowshipprogramma'seen goed samenspel zowelmet hetBureauvoor Internationale
Technische Hulpalsmet de landbouwsector onontbeerlijk is. Immers de
behartiging vandebelangenvanhet grote aantal fellows dat zijn weg
naarNederland vindt,het feit datvele instellingen bereid zijn deze
buitenlanders gedurende korte of langere tijd optenemen en nog tal
van andere factoren vragen omeennauwe samenwerking tussen alle betrokkenen.Verheugend ishet dathiervoor ook in1962alle medewerking werd
verkregen zowelvan (semi)rijksdiensten alsvanparticuliere instellingen.
Een beeld van de ontwikkeling vanhet fellowshipprogramma,betrekking
hebbend opde landbouwsector iste lezenuit de grafieken IIIen IV.
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- 14De sterke stijging die in1961werd bereikt heeft zich in 1962niet verder
ontwikkeld.Het totaal aantal personen dat in 1962nieuw aankwam (242) is
praktisch gelijk gebleven aandatvan1961.
Deze stilstand isvoornamelijk eengevolgvanhet feitdatdoor deVerenigdeNatiesminder fellows naarNederland werdenuitgezonden (min38).
Ookhet aantal verleende fellowships inbilateraal verband liep ten opzichtevanvorig jaar (met42)achteruit.Deze vermindering werd evenwel gecompenseerd door ondor andere dekomstvan 46NATO fellows endoorhetuitvoeren, zijhetnog ineerste begin,vanhetprogramma voor fellows afkomstig
uitEEG-landen,Voor zover thansbeoordeeld kanworden isde terugloop van
het aantalVN fellows teweeggebracht door toevallige omstandigheden. Verwachtmagworden dathetvolgend jaar dit aantalweer zaltoenemen tothet
gemiddelde niveauvan de laatste jaren.
Tijdenshet overlegmet deEEGkwam duidelijk naarvorendathet vandie
zijde opprijs zouworden gesteldwanneer Nederland eenbelangrijk aantal
fellowsuitde geassocieerde gebiedenvoor een stage zoukunnen opvangen.
Problemen overdeplaatsing vanhet aantal personen,hetniveauvan de fellows en ookdemoeilijkheden die zichvoordeden bijde opvangvandeze uitsluitend Franstaligen,waren oorzaakdattotdusverre slechts eenkleinaantalhoudersvan fellowships (16)voorlopig konworden toegelaten.
Methet oog opde ontwikkeling van dezeEEG gedachten ishetvan belang
meer enmeer rekening te gaanhoudenmet eentoename vanpersonen afkomstig
uit francofone gebieden entevens denodige maatregelen voortebereidenom
eendergelijke opvang mogelijk temaken.
Ook in1962moestweer eenvrijgroot aantal reflectantenwordenafgewezen.De redenenhiervankunnen inhoofdzaakworden teruggebrachttotde volgende factoren:het ontbrekenvanvoldoende vooropleiding, ervaring en/of
talenkennis envoorts demoeilijkhedendie zichhier te lande voordoen om
fellowsvoor langere duur bij één ofmeer instellingen inde landbouwsector
te detacheren.Het ontbrekenvanvoldoende kennis enervaring en vaak ook
het gemis aanbekendheid met demoderne talen,vormden allerlei hinderpalen
die zichvooral bijhoudersvanbilaterale fellowshipsmanifesteerden.
Hieruitmoge blijken dat de selectie van fellows die onder auspiciën van
deze programma'swordenuitgezonden nog dikwijls tewensen overlaat.
Bij demultilaterale fellowswashetniet altijd mogelijk te voldoen aan
eenverzoek totplaatsing inde landbouwsector hier telande.

Specialisatie
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Bijdeuitvoering vanhet fellowshipprogramma ziethet Internationaal
Agrarisch Centrum zichbij voortduring geplaatst tegenover problemen van
demeestuiteenlopende aard.Zobestaat erbijvoorbeeld dedringendenoodzaak omeengoed contact tot stand tebrengen ente onderhouden tussende
fellow ende instellingwaar hij zijn studie of observatie verricht,het
peilenvande ontwikkelingsgraad van de fellow,aandacht te schenken aan
zijn omgangsvormen, aan zijn levenswijze,enz.Vanneer, omeenvoorbeeld
te geven,de fellow niet die belangstelling blijkt tehebbenvoor hetstudieterreinwaarvoor hij isuitgezonden ofwel tekort schiet in punctualiteit,danheeft ditvaak tot gevolg dat de instelling waarhij werkt
niet meer bereid is indetoekomst nog andere fellows te aanvaarden. De
leider vande fellowshipafdeling onderhoudt daaromniet alleen geregeld
contactmet de instellingenwaar de fellow geplaatstwordtmaar ook met
de fellows zelf. Inwezenbetekent dit dat er een zeker toezicht op de
persoonwordtuitgeoefend. Tevens hooptmenhiermee te bereiken datniet
nodeloos beslagwordt gelegd opde tijdvanhendievoor deze vorm van
opleiding methet IAC samenwerken.Voor de fellow zelf ishetvan belang
dat zijnverblijf hier te lande niet langerduurt dan strikt noodzakelijk
is.
Deverblijfsduurvan de fellows die inde landbouwsector zijngeplaatst,
bedroeg in1962gemiddeld 2à3maanden.Deze periode iskorter dan de
gemiddelde verblijfsduur inI960en 1961,die toen 3tot 4maanden was.
De studieterreinen zijnvrijwel dezelfde gebleven. Immers ook in1962
gingdebelangstelling uitnaarveeteelt enzuivel,algemene landbouw,
landbouwvoorlichting en cultuurtechniek.
Verreweg het grootste gedeelte (185)der fellows drukte zich inhet Engelsuit,46gebruikten Frans alsvoertaal,terwijl 11personen aanhet
Duits devoorkeur gaven.
Er zijhier nog gememoreerd datvele fellows,na terugkeer inhunvaderland,vanhunwaardering hebbenblijk gegevenvoor de stagetijd die
zij inNederland hebben doorgebracht envoor dewijze waarophet IAChen
daarbij tegemoet isgetreden.
Een ander vraagstuk datdevolle aandachtheeft dochnogniet tot een
oplossing isgebracht vormt het probleem van de follow-up,dat wil zeggen,het onderhouden van contact met deze buitenlanders nabeëindiging
vanhun studieverblijf inNederland.
Het onderhouden van eenmin ofmeer blijvend contact voorhet vakgebied
zalvrij goed te realiseren zijn.Menkandit onder meer bereiken door
hetvoerenvan correspondentie enhet uitwisselen van publikaties enander studiemateriaal.Moeilijker zalhet echter zijn omde persoonlijke
banden aantehouden.Juist ditpersoonlijk contactwordtvan zoveelbelang geachtmethet oog opdetoekomst.
Ook opditpunt blijfthet IACdiligent.

-loci)Pro.jecten
Hoewel deNederlandse Regering tot dusverre sterkdevoorkeur heeftgegeven aanhulpverlening inmultilateraal verband,werd in1957,inafwachtingvanhet tot stand komen van een organisatie voor de financiering van
economische enpre-investment technische hulpprojecten inhet kader vande
VN (metname de SUNFED), eenbegin gemaakt met eenbescheiden bilataraal
hulpprogramma om indie tussentijd hetwerkterrein van de aan ontwikkelingslandengegeven hulp teverbreden.
Deze Nederlandse bilaterale hulp omvatte alsvoornaamste elementen een
beurzenprogramme eneendeskundigenprogramma,doch daarnaast werden voor
1957en 1958fondsen beschikbaar gesteld voor deuitvoering van eenviertal
economisch-technische projecten,teweten:het Hides and Skins project en
het Saurashtra polderproject,beide in India,het projectvoor dadelstroopfabricage inLybië enhetMissolonghi polderproject inGriekenland.
Vandeze 4projectenwarenhetHidesand Skinsproject in India endat
van de dadelstroopfabricage inLybië een succes tenoemen,waarbij de kostenbinnenhet raam vande oorspronkelijke begroting zijn gebleven.Zij zijn
terverdere afwerking respectievelijk aandeFAO enaande Lybische Regering overgedragen.
Het Saurashtra polderproject enhetMissolonghi project hadden daarentegen
met zeerveel moeilijkheden entegenvallers tekampen.
Hoewelhet eerstgenoemde project inmiddels aande Indiase Regering isovergedragen,zalNederland nogwel enkele jarenmet denazorgmoetenhelpen.
Na deze eerste aanloopwerd gedurende geruime tijd een aanpakvannieuwe
projecten niet meer in overweging genomen,daar nog steedsbilaterale hulp
openigszins ruimere schaal minder gewenstwerd geacht.
In1962echterkwam deRegering tothet oordeel dathet effectvandeskundigenhulp,vervat inprojecten met een opleidings-envoorbeeld karakter,
inbepaalde gevallen aanzienlijk groter kan zijndandedoor de deskundigen
teverstrekken adviezen zondermeer. 1) Inzulke gevallen latende bezwaren
vanbilaterale technische hulp zichminder voelen,zolanghet tenminste om
bescheiden projecten gaat,waarinhet dienstenelement een overwegende rol
speelt.
Een enander heeft deRegering doenbesluiten voorlopig jaarlijks eenbedragvanƒ 2,5 miljoenvoor eenbilateraal programmavoorprojecten in de
begroting optenemen.Dit zouhetmogelijk maken ondermeer aan het reeds
enkele jaren in studie zijnde project inTunisvoor het opzetten van een
proef- endemonstratie melkveehouderij/boerderij annex opleidingsgelegenheid
eenbegin vanuitvoering tegeven.
De onderhandelingen over dit project metdeTunesische Regering zijn reeds
ver gevorderd waarbij inprincipe overeengekomen isdatNederland zalvoorzien inhet leidinggevende stafpersoneelbestaande uit 3personen,de veestapel ende inventaris,terwijl Tunesië zal zorgenvoorhet lagere personeel,de gronden,dewoon-enbedrijfsgebouwen enbovendien de exploitatiekosten voorhaar rekening zalnemen.

1)zie ook onder bijlage I
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OPLEIDING VAN BUITENLANDERS
a) Specialisatie
Het aantal aanvragen voor een specialisatie ophet gebied van land-,
tuin- ofbosbouw nam tot 128toe.Hiervanwerd door 52aanvragers tevens
eenverzoek tot toekenning van eengeldbeurs ingediend.
Als richtlijn voor toelating werd aangehouden het bezitvan eenMSc
(agr.)graad ofhoger.Eenbezitter vaneenBSc(agr.)graad kan onderbepaalde voorwaarden bijhet IACworden geregistreerd, namelijkwanneerhij
ineigen landwerkzaam isenwanneer zijn specialisatie betrekking heeft
opbijzondere problemen inzijnwerk.Het streng toepassenvan dezerichtlijnenhad tot gevolg datveel aanvragen moestenworden afgewezen ofverwezennaar andere instanties inbinnen- ofbuitenland.
Indevolgende tabel isdeverwerking vande aanvragen gesplitst per
werelddeel:
Werelddeel:

Aanvra- Goedge- Afgewezen of
gen
keurd verwezen
naar elders

Amerika

11

4

Europa

Inbehandeling op31
dec.1962

5

2

28

15

13

-

Afrika(zonder Egypte)

28

6

21

1

Midden-Oosten(met Egypte)

27

9

16

2

Verre Oosten

34

12

15

7

46

70

12

128

De aanvragen uit Afrika namen sterk toe (van 16tot 28),evenals deafwijzing ofdeverwijzing naar andere instanties (van7tot 21).Verzoeken
van 17buitenlanders om inWageningen de studie vanBSc(agr.)te kunnen
voortzetten voor het behalenvan eenhogere graad (MSc,landbouwkundig ingenieur ofdoctor)moesten eveneensworden afgewezen, omdat demogelijkheid hiertoe niet aanwezig is.
Het aantal buitenlanders dat dit jaarnaarWageningenkwam, bedroeg
65. Hun aanvragenwarenvaak reeds inhetvoorgaande jaar ingediend.De
gemiddelde verblijfsduurwas ietshoger dan invorige jaren en steegvan
omstreeks 6,5 maand tot ruim 7maanden.
Het aantal gezinsleden steegvan 68 in1961tot 72 in1962,ondanksde
teruggang vanhet aantal buitenlanders datvoor specialisatie naar Wageningenkwam.
Het verloop gedurende de laatste 4jaarblijktuit devolgende tabel:
Werelddeel

Personenvoor specialisatie
1962

Amerika

1961

1960

1962

1961

1960

1959

6

14

21

13

13

27

29

11

6

3

9

7

2

23

18

12

3

16

19

18

24

19

23

14

14

16

13

1

5

1

1

1

2

77

70

56

32

6

9

7

Europa

16

22

Afrika

11

Midden-Oosten

19

Verre Oosten

12
1

Australië

65

Vrouwen enkinderen

71

1959

3
72

68

Opmerking:Afrika zonderEgypte;Midden-Oosten metEgypte,
Het blijkt dus datdebuitenlander er steedsmeer toe overgaat zijnfamilie mee tebrengenwatweer speciale problemen schept voorhet IAC.
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voornaamste waren tuinbouw (21$),planteziekten enentomologie (ruim 18$),
veeteelt,veevoeding enzuivel (bijna 11$), organische chemie en landbouwscheikunde (ca,11$).
Navoltooiing vanhet opgestelde programmawerd een certificaatuitgereikt aangevende de onderwerpen ende periode van deze specialisatie.
b)Post-graduate opleidingen
Al sindsvele jaren isdoor buitenlandse landbouwkundigen aandrang uitgeoefend om inWageningen vak-cursussen oppost-graduate niveau te kunnen
volgen.De jaarlijks terugkerende zomercursus ophet gebied vande voorlichting iseeneerste poging geweest omtot eenkanalisatie van de aanvragen tekomen.Bij deze cursus,die eenmaand duurt,ishetmogelijkde
voordrachten in3à4talentevolgen,terwijl de discussie-groepen inhet
Duits,Engels ofFranswordengehouden.
Inhetverleden isgetracht omtot eenbepaalde opleidingsvorm voor
post-graduates tekomendie ineen graad zoukunnenuitmonden.Omverschillende redenen,invorige jaarverslagen genoemd, zijndepogingen omhiertoe tegerakengestaakt.
Tochbleef bijhet IAChet strevenbestaan om iets tedoenvoor deze
buitenlandse bezoekers dievoor eenverdere specialisatie opeen bepaald
vakgebied naarWageningenwensten tekomen.Menwilnudeze personen in
kleine-ééntalige groepen gedurende enkele maanden samenbrengen.Opdie wijzehooptmenhet bezoektekunnen centraliseren enverwacht mentevensdat
het contact zowel onderling alsmet deNederlandse deskundigen zal worden
verstevigd. Omtotditdoel tekomen zullener onderwerpenmoeten worden
behandeld dievoor debuitenlander vanbelang zijn endie door Nederland
inverband met de deskundigheid opdit gebied kunnenwordenverzorgd. Zo
had in1962de eerste internationale cursus over ontwatering plaats.Voorts
werden doorhet IACplannenvoorbereid om insamenwerking met vak-technici
ook andere post-graduate cursussen te organiseren, onder andere ophetgebiedvanbodemkunde,veeteelt enplanteziekten.
De cursus over ontwatering,metEngels alsvoertaal,heeft plaats gevondenvan 17september - 15december.Zewas georganiseerd doorhet Internationaal Instituut voor Landaanwinning enCultuurtechniek (IILC), in
samenwerking methet IACen stond openvoorbuitenlanders metminstens een
BSc graad enmet ervaring ophet gebied van irrigatie of ontwatering.Aan
deze cursuswerd deelgenomen door 29personenuit 15landen.
Erwerden 33 onderwerpenbehandeld door 29docenten gedurende 157 lesuren.De lessenhadden 's
morgens plaats,voornamelijk ineender gebouwen
van de Landbouwhogeschool,
terwijl hetpraktisch werk
ende excursies 'smiddags
plaatsvonden.
Voor elk eerste college
werd door de betreffende
docent een samenvatting
uitgereikt.Aanhet einde
van de cursushad zodoende
iedere deelnemer een compleet overzicht van debehandelde stofmet daarbij
tevens eenaantal statistische gegevens.
Door onvoldoende accomodatie inWageningen
moesten deelnemers ineen
hotel teBennekom worden
Land Drainage cursus 1962: toelichting tijdens excursie

- 19ondergebracht,hetge en speciale problemen tot gevolghad.
Alled eelnemersw erden ingroepenvan 5à6personen door een drietal
bestuursl edenuitgen odigd omhen 'savonds te bezoeken.Dit contact metNederlandse familiesw erd ophoge prijs gesteld,
De off iciële slui ting,waarbij enkele toesprakenwerden gehouden,vond
noodgedwo ngen plaats inHotel "DeWageningse Berg".Aan alle deelnemers kon
een certi ficaatword enuitgereikt.
Zowel deelnemers alsdocentenwarenvanmening datde cursus ten volle
aanhetg estelde doe 1heeft beantwoord.Hetbestuur besloot derhalve omook
voor 1963 een cursus voor tebereiden.Hierdoor zalhetmogelijkworden alle aanvra gendie tus sentijds voor een specialisatie ophetgebied van irrigatie of ontwatering binnenkomen teverwijzen naar de cursusdie in september 1963 zal aanvang en.
:)Be
Het aantal nieuwe aanvragen omtoekenning van een beurs tenbehoeve van
een specialisatie ophet gebied van de land-,tuin- ofbosbouw bedroeg 52,
niet medegerekend de4aanvragen vanhendie reeds inVageningen aanwezig
warenvoor eenpromotie enhetvorige jaar eenbeurs hadden ontvangen. Om
het deze 4personenuit India(2),Japan(l)enSpanje(l)mogelijk te maken
hunwerkvoort te zetten,respectievelijk tebeëindigenwerd hun opnieuw
eenbeurs inuitzicht gesteld.
Vanhet totaal der 52aanvragenwerden reeds direct 26afgewezen.Hieronderwaren er 7wier afwijzing verband hield met eenpromotie aande LH,
waarvoor geen financiële steunmeer inuitzicht kanworden gesteld.Voorts
werden eenaantal andere aanvragen doorgezonden ondermeernaar de Rijks
Hogere School voor Tropische Landbouw teDeventer ennaarhetBureauvoor
Internationale Technische Hulp te 's-Gravenhage.
Een overzicht perwerelddeel geefthetvolgende beeld:
¥erelddeel

Aanvra- Aanvaard
gen
per 31
dec.1962

Afgewezen
ofverwezen
naar elders

Inbehandeling op31
dec.1962

Amerika

6

1

5

Europa

7

4

3

10

1

8

1

7

3

2

2

22

6

8

8

52

15

26

11

Afrika(zonder Egypte)
Midden-Oosten(metEgypte)
Verre Oosten

Elke aanvrage,die niet directwordt afgewezen is onderwerp van eenuitgebreid onderzoek,waarbij onder meer het advieswordt ingewonnen vandeNederlandse diplomatieke post inhet buitenland,bijvoorkeur vande landbouwattaché.Het gevolg hiervan isdat invele gevallen eerst ineen later jaar
kanworden begonnenmetd~euitbetaling vanbeurzenwaarvan de aanvrage in
1962 isgedaan.
Inhet verslagjaar heeft het IACaan 22personen eenbeurs verstrekt;8
hiervanwarenvoortzettingen ten behoeve vanpromovendi.De toegekende beurzenkwamen ten goede aanbuitenlanders uit: India(8), Israël(2), Italië(2),
Japan(l),Pakistan(l),Polen(2), Spanje(l),VAR (Egypte 3 ) ,ïugoslavië (l),
Venezuela(1).Bovendien steldenhetMinisterie van Onderwijs,Kunsten enWetenschappen enhetBureau voor Internationale Technische Hulp enkele beurzenbeschikbaar voor een specialisatie vanbuitenlanders inVageningen.
De periode,waarover beurzenwerdenverstrekt,bedroeg gemiddeld ruim5
maanden.Dit isminder dan inhetvorig jaar omdatvoor enkele cursussen op
post-graduate niveaukortlopende beurzenvan 1-3 maandenwerdenverstrekt.
De voornaamste vakgebieden,waarop debeurzen betrekking hadden, waren
tuinbouw(23$), ontwatering(18$)enplanteziekten(9$)tegen in 1961 tuinbouw
(27$), planteziekten(20$)en zuivel(12$).
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toekenning kwam geenverandering. Dekostenvan levensonderhoud stegenopnieuw,hetgeen voor hetBureau voor Internationale Technische Hulpaanleidingwas omhet bedrag derbeurzen teverhogen.Ookhetbestuur vanhetIAC
achtte hetnoodzakelijk dathet bedrag derbeurzen zouwordenverhoogd.Een
verzoekhiertoewerd bijdeMinister vanLandbouw enVisserij ingediend.
Debeurzencommissie vergaderde tweemaal terwijl voorts schriftelijk contact plaats had.
d)Cursussen Nederlands
Evenalsvorige jarenwerden ookdit jaar cursussen gehouden indeNederlandse taalvoor buitenlanders,die langere tijd inons landverbleven.
Injanuariwerd de 10e cursus,begonnen inseptember 1961,voortgezet.
Inmaart 1962 isde 11de cursus aangevangen, inoktober de 12e.Zijwerden
weer geleid door deheer A.H.Limburg envondenplaats inhetgebouw vanhet
IAC.
Aande 11de en 12de cursusnamen 28personen deel uit 9landen,namelijk
uit deVerenigde StatenvanAmerika, India,Iran,Israël,Japan,Turkije,
Verenigde Arabische Republiek,Yugoslavië enZweden.
Inverband met de strengewinter ende gebrekkige accomodatiemoest de
laatste cursus ontijdig gestaaktworden.
e)Sociale en culturele zorg
In1962werden 32buitenlandse families,omvattend 108personen,metbehulpvanhet IAC ondergebracht.Deze groep omvatdusniet een groot aantal
eenlingen dat door bemiddeling vanhet IACwerd geholpen,noch debijdeLH
volledig ingeschreven buitenlandse studenten.
Ruim 70$vande gezinnen (81personen)kon inWageningenhuisvesting vinden,de overigen inBennekom. Voorhet eerst sinds enige jarenbehoefde geen
gebruik teworden gemaakt vanwoonruimte inEde,Renkum ofHeelsum.
Herhaaldelijkwerd bijhet College vanBurgemeester enWethouders, zowel
mondeling als schriftelijk,deurgentie bepleit van toewijzing vanmeerwoonruimte voor buitenlandse gezinnen.Sedert 1957zijn 7flats door de gemeente
beschikbaar gesteld tenbehoeve vanbuitenlanders,diehiervoor doorhet IAC
worden aanbevolen.Wegensvertrekvan 2gezinnen,waardoor woonruimte vrij
kwam, endoordat 2gezinnen ineenwoningwerden ondergebracht kondenalle
aanvragersworden geholpen;enkelen pas ophet laatste moment,nadat zij
reedsmethun gezin inWageningenwaren aangekomen.
Onderbrenging vanbuitenlanders inhotel ofpension kanniet plaats vinden
ondermeervanwege dehoge kosten ende onmogelijkheidvoor dehuisvrouwdaar
zelf dehuishouding te doen.Bovendien zijn opzondag twee hotels en een
restaurant inWageningen gesloten.
Ook dit jaarwerd metde International Club nauw contact onderhouden.Mede dank zijdevoorbereidende stappenvanhet IACkonde officië'le opening
vanhet clubgebouw op28juni plaatsvinden. Integenwoordigheid van H.K.H.
PrinsesBeatrixwerd onder grote belangstelling eendoor buitenlandersverzorgde bijeenkomst indeAulavan de LH gehouden.Hetbestuur van de International Club,het adviserend bestuur endebuitenlanders begaven zichvervolgens naarhet clubgebouw dat officieel door H.K.H,werd geopend. Daarna
onderhield PrinsesBeatrix zichnog geruime tijd met buitenlanders uit+ 20
landen.
Van januari afwerden ervoor endoor buitenlanders een aantal lezingen
gehouden,meestal met lichtbeelden enhadden er "social evenings",maaltijdennaar landsgebruik enandere evenementen plaats,welke meestal drukbezochtwaren endeband onderling hebbenversterkt.
Hetbestuur vanhet IACwas zichbewust dat de International Club dit
werk niet zoukunnen bekostigen envoortzetten uit de lidmaatschapsbijdragenvande leden alleen.Het besloot derhalve ditwerk met een jaarlijkse
financiële bijdrage te steunen.
Opuitnodiging vanhet IACwerden inhet clubgebouw lezingengehouden,
dikwijls met lichtbeelden of films,door Ir.J.G.Veldink over "World agricultural problems,areas ofproduction,areas of consumption",Mevrouw H.
vanEmde-Boas-Starkenstein over "Dutch art",Mevrouw Ir.G.Buringh-Groenewold Vedder over "Introduction to theNetherlands"endeheer G.A.v.d.Mo-

- 21 len over "Thework ofPhilips ingeneral". Voorts
sprak Ir.A.H.Haak over
"Wageningen and its international aspects".
De deelnemers aande
cursus over ontwatering
hadden permanente introductie inde International
Club,alwaar doorhet IAC
enige bijeenkomsten werden
georganiseerd met dedocentenvan de cursus en
met buitenlanders inWageningen.
Het IAC organiseerde 2
excursies.Eén vond plaats
in mei naar de bloembollenvelden te Lisse ennaar
Madurodam en/ofhet Vredespaleis inDenHaag,de
andere,begindecember,
had plaats naar deAfsluitdijk.
Korte excursies werden
gemaakt naar het Nederlands
Openluchtmuseum te Arnhem
enhet Kröller-MüllerMuseum opdeHoge Veluwe.
Inhetkadervan het
onderwerp "Meet the Nede
H.K.H. Prinses Beatrix opent het gebouw van
therlands"werdenmaandelijks in verschillende
International Club
plaatsen van ons land
bijeenkomst engeorganiseerd doorhetMinisterie van Onderwijs,Kunsten,Wetenschappen ,hetNUFFIC enForeign Student Service (FSS).Met medewerking
maakte een aantal buitenlanders deze bijeenkomstenmee.Herhaalvanhet IAC
delijkwerd ookvoorlichting gegeven op cultureel entoeristisch gebied.
f)Buitenlandse bezoekers aanWageningen
Doorhet IACwerd in 1962voorhet derde achtereenvolgende jaar een enquête gehouden omnate gaanhoeveel buitenlandse landbouwdeskundigen een
bezoek brachten aanWageningen.
Indit jaar kwamen bijna4.700buitenlandse bezoekers (vorig jaar ruim
3.750)naarWageningen, ongeacht de deelnemers aan internationale congressenen cursussen;ruim 2.900of 61,7$kwam ingroepsverband. (Een groep
wordt gerekend tebestaanuit 9 ofmeer personen).
De grote stijging van 3.750in 1961 tot4.700in 1962 isniet geheelreëel omdat de indruk bestaat dat hetvorige jaar eenverslapping optrad bij
enkele instellingen inhet rapporteren van gebrachte bezoeken door buitenlanders.Over drie jaar genomen ligthet aantal bezoekers opruim 4.200
per jaar.
Demeeste bezoekers kwamenuitEuropa nl. 3.540,waarvan 2.455 ingroepsverband.Duitsland stond bovenaan met 1.137 (938), gevolgd door Engeland
met 505(315);het aantal buitenlandse bezoekers op landbouwgebied uit België enFrankrijk was ongeveer gelijk, samen+ 900 (650).
Voor een overzicht naar het aantal perwerelddeel moge verwezen worden
naar bijlage II.
Bij deverdere verwerking van de gegevens (bijlage III)werd, evenals in
1961, een splitsing gemaakt inenerzijds de Landbouwhogeschool, anderzijds
de instituten, laboratoria,diensten enz.niet behorend bijde Landbouwhogeschool.
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1.314)buitenlandse bezoekers geregistreerd enbijde overige instanties
3.524 (v.j.2.752). De somvandeze cijfersvoor 1962 is960meer danhet
aantalbezoekers ("neuzen")datnaarWageningen isgekomen.Hieruitblijkt
dat zeervelen eenbezoekhebben gebracht zowel aande Landbouwhogeschool
als aan één ofmeer overige instellingen teWageningen ofnaaste omgeving.
De belangstelling van debuitenlanders tenaanzienvanhet vakgebied
gingweervoornamelijk uitnaar degroepplantenveredeling ende groepmechanisatie,gebouwen enarchitectuur,elkmet ongeveer 980buitenlanders.
Het isinditverband vanbelang tewetendatvoor elkvandeze groepen
beschiktwordt over eenmin ofmeer permanente tentoonstelling.
Hetvoordeel hiervan isdat opduidelijke wijze een overzicht kanworden
gegevenvanbelangrijke aspectenvan zo'ngroep zonder datditveel extra
tijd kostvandewetenschappelijke stafvanhet instituut;inhetbijzonder geldtditwanneer eenpersoon speciaal belast ismet de ontvangst van
debuitenlanders.
Aande andere kant bestaat deneiging bezoekers -envooral excursies eerder metdezo instellingen incontact tebrengen.Hetbezoek aanandere
groepen zoalsbijvoorbeeld land-enbosbouw (873),veeteelt en zuivel
(557)nam sterktoe.
Gedetailleerde gegevens zowel over debezoekers pervakgebied als over
het tijdstipwaaropdebuitenlandse landbouwdeskundigen naar Wageningen
kwamen,worden inbijlage IVvermeld.

23INTERNATIONALE BIJEENKOMSTEN
Het afgelopen jaarvertoonde weer eengrote bedrijvigheid ophetgebiedvanhet organiseren van internationale bijeenkomsten.
Zoverleende het IACmedewerking bijde organisatie vande FAOEuropeanWatershed Management Tour,dievan 21-27mei inNederland werd
gehouden.Deze tour,die inNederland begon,werd vervolgens voortgezet
inDuitsland, Oostenrijk, Zwitserland,Frankrijk enItalië.
Aan deze studietocht werd deelgenomen door eendertigtal personenuit
19verschillende landen.
Inditverslagjaar werd de internationale zomercursus voor de tiende
achtereenvolgende maal gehouden enwel van 9juli tot 5augustus. Deze
cursus,ditmaal getiteld "Methods and Programme Planning inAgricultural
andHome Economics Extension",werd bijgewoond door 131personenuit 40
verschillende landen.Hieronder bevonden zich30deelneemsters dievooralbelangstelling haddenvoor de onderwerpen ophet gebiedvan de home
economics.

,000

•t e

d e e l n e m e r a a n de 1andbouwvoor1icht i n g s c u r s u s

Tijdens de inschrijving konéénvan deFranse afgevaardigdenals 1000ste
deelnemer worden geregistreerd. Ditheugelijke feit resulteerde indeaanbieding van eenherinneringsgeschenk door device-voorzitter.
Het aantal deelnemers uit de ontwikkelingslanden was dit jaar ca.10$meer
danhet algemeen gemiddelde van devoorafgaande jaren.Aangenomen magwordendat ditpercentage indekomende jarennog zal stijgen.
Devoorlichtingscursussen die inde afgelopen 10jarenwerden gehouden
zijnbezocht door 1048deelnemers uit 77landen.
Voorafgaande aan de 10de cursus zijnaan alle deelnemers vanvorige
cursussen enquêteformulierentoegezondenwaarna aandehand vandebinnengekomen antwoorden opgemaakt kanworden inhoeverre de deelnemer zelf en
het landwaar de deelnemer werkzaam isgeprofiteerd hebbenvan diens deelname.
Om aandeze cursus publiciteit te gevenwerd, zoals gebruikelijk, een
tweetal opeenvolgende brochures inde Duitse,Engelse enFranse taalverspreid terwijl voorts aankondigingen invaktijdschriftenverschenen. De
totale oplage van deze brochures bereikte een aantal van 14.000 stuks.Gezienhet enigszins feestelijk karakter vandeze tiende cursuswerd door
het IACaandeelnemers enhuisgenoten een feestavond inde Schouwburg "Junushoff" aangeboden.
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inde smaak.
Gedurende devorige cursussenwerd steeds opde 14juli eenFranse feestavond georganiseerd. Datwas ookdit jaarhet geval,waarna deDuitse,Portugese enZwitserse deelnemers nog een speciale avond ternadere kennismaking methunnationale produkten aanboden.
Opverzoekvan deDirectie Veeteelt enZuivel vanhetMinisterie van
Landbouw enVisserij en onder auspiciënvandeNATO,werd doorhet IACvan
26 augustus tot 8september een cursus georganiseerd ophet gebied van"Organisation andEvaluation ofAnimal Production inLarger Areas".Deze cursus,die in "Nol in 'tBosch" isgehouden endiewerd bijgewoond door 43
veeteeltdeskundigen uit 24landenbood,behalve een aantal lezingen endiscussies overveeteeltproblemen, inhet bijzonder ookgelegenheid persoonlijkkennis temakenmetverschillende aspectenvanhetNederlandse veeteeltwezen.
De Studiekring voor CultuurtechniekvanhetKoninklijk Genootschap voor
Landbouwwetenschap heeft het IACverzocht de organisatie opzichtenemen
van eenregionaal congresvande Internationale Organisatie voor Irrigatie
enDrainage.Dit congres,datvan 24- 28 september teUtrecht werd gehouden,was gewijd aan "Drainage Problems indeltaic Areas"enwerd bijgewoond door 175 deelnemers uit 24verschillende landen.Tenbehoeve vande
echtgenoten vandeelnemers,die ingrote getale aanwezigwaren,kon een
speciaal damesprogrammaworden samengesteld.
Van 2tot4 oktoberwerd op initiatief vande Landbouwhogeschool een
Grondbewerkingsconferentie belegd.Het IACwerd uitgenodigd inde organisatiecommissie zitting tenemen.Deze bijeenkomst dievoorafging aande
wedstrijd voorwereldkampioen ploegenwerd door 44deelnemers uit 16landen bijgewoond.
OpverzoekvandeNVEnci-CemijNV,hetverkoopkantoor der Nederlandse
cementindustrie,washet IACbehulpzaam bijhet organiserenvan een congres overde toepassing van cement inde landbouw.
Dit congresvond plaatsvan 23-24oktober inhetProefstation voor Akker- enWeidebouw te¥ageningen.Hetwerd bijgewoond door 27personen uit
9 landen.
Inhet afgelopen jaarwerd overgegaan totde aanschaffing van eendrietal nieuwe uitneembare tolkencabines.Deze aanschaffing was noodzakelijk
geworden daar de oude cabines ernstige tekenenvan slijtage gingenvertonen en zebovendien voorverscheidene congreszalen te grootwaren.
De nieuwe cabines zijn aanmerkelijk kleiner enbovendien veel lichter in
gewicht hetgeen,methet toenemend aantal congressen datbuitenWageningen
georganiseerd moetworden,van zeerveel belang is.
Behalve voor bovengenoemde bijeenkomstenkon de geluidsinstallatie nog
voor eentweetal andere bijeenkomsten,waarbij het IACverder nietbetrokkenwas,verhuurdworden.
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EXCURSIES
Inhet ja,arverslag over 1961werd reedsmelding gemaaktvan eennieuwaspect inde dienstenverlening enwel het organiserenvan excursies voor buitenlandse landbouwkundigen.
Deze activiteit heeft zich in1962 zeer sterkuitgebreid.Voor 30 (vorig
jaar 12)groepenmet eentotaal deelnemertal van 1052 (484)personen die
ons landbezochtenwerd een excursie geregeld.
Indeze getallen zijnniet begrepen de excursies die een onderdeel vormen
van interne bijeenkomsten.
Voor eenvijftal vandeze groepenwerd een eendaagsbezoek aanWageningen
georganiseerd terwijl de duur vande overige excursies gemiddeld 4 dagen
bedroeg.
Hoewel de grootte van
de groepen (tot 127personen)dikwijls moeilijkheden gafbijdeverwelkoming enrondleiding door
de ontvangende instanties
werd toch overal zeerveel
medewerking ondervonden
omhetvastgestelde programma zovlot mogelijk
tedoenverlopen.
Doorhet slechte weer
in de oogsttijd kon een
vrij groot aantal excursies,dat oorspronkelijk
voor 1962geplandwas,
niet doorgaan.Enkele malengebeurde dit afzeggen
wel opzeerkorte termijn,
waardoor het IACmet een
groot aantal extraproblemen geconfronteerdwerd.
,
,
twee vim de duizenden bezoekers

De excursieswaren afkomstig uit de onderstaande landen:
Aantal
excursies
deelnemers
België

1

43

Duitsland

9

531

Finland

2

56

Frankrijk

6

107

Ierland

2

64

Italië

3

104

Verenigd Koninkrijk

4

56

Zweden

1

35

Zwitserland

1

16

29

1012

Bovendienwerd nog eenexcursie verzorgd voor eenveertigtal deskundigen afkomstig uit deEEG landen envoor drie gecombineerde groepen waarvan de deelnemers uit verschillende landen afkomstigwaren.

26ALGEMEEN ADVISERENDE TAAKEN OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Niet alleen de steedsverder gaande internationale samenwerking,maar
zeker ookde toenemende bekendheid vanWageningen heeft totgevolg dat elk
jaar eengroot aantal personen en instanties zichvoor allerlei zaken tot
het Internationaal Agrarisch Centrumwendt.
Hoewel opzichzelf deze erkenning vanhet dienstenverlenende karakter van
de Stichting totvreugde stemt,stelt deuitvoering van ditdeel van de
taakhet IACvoor veel problemen.Zowordt erveel gevergd vandemedewerkers om op snelle en juistewijze talloze verzoeken tebehandelen.Eenanderknelpunt vormt de zeer grote stroomvanbezoekerswaarvanvelen meer
dan één keer advies komen inwinnen.
Niet alleenhet grote aantal ende frequentie waarmee zijkomen,doch ook
het onverwachte verschijnenwerktvaak zeer storend opdedagelijks werkzaamheden.Erwordt daardoorveelvanhet improvisatievermogen van de medewerkersverwacht.
Vandevele groepenwaarmee het Internationaal Agrarisch Centrum temakenheeft en contacten onderhoudt,wordt inhet bijzonder aandacht geschonken aandebuitenlanders die zich inNederland oplandbouwgebied komen specialiseren.
Indeze groepvan specialistenvragen dehoudersvandevele soorten fellowships extra attentie.Veel tijd entactwordenvan de stafledengevraagd
voor een juiste opstelling van studie-enbezoekprogramma's,voorhet gevenvandenoodzakelijke inlichtingen,voor de controle opde uitvoering
van deprogramma's envoorhetveelvuldig overlegmet instanties die het
IACbijdeuitvoering van de studieprogramma's behulpzaam zijn.
Niet alleenbuitenlanders maken gebruikvande faciliteitenvanhet IAC,
maar ookveelNederlandse landbouwkundigen,diensten en instellingenbedienen zichervan.Onder de landbouwkundigen zijnhetvooral zijdie eenfunctie inhetbuitenland gaanbekleden.Devoorlichting aandeskundigen enassistent-deskundigen iseenuitvloeisel vande selectie van deze personen
doorhet IAC.
Ook inhet afgelopen jaarbleek,dathetbuitenlandse bezoek datviahet
IACNederland binnenkomt eenniet teverwaarlozen bijdrage levert aan onze
vreemdelingenindustrie.
Dehotelbedrijven,het transportwezen endewinkeliers, inhet bijzonder in
Wageningen,doch ookelders inNederland spinnen zijde bijde aanwezigheid
van deze bezoekers.De aanwezigheid van specialisten geeft bovendien vaak
aanleiding tot orders voor leveranties inhet buitenland.
Demeestvoor dehand liggende voorbeelden zijn:
stamboek- engebruiksvee,
pootaardappelen,bloembollen, landbouwwerktuigen,
materiaal voorhet landbouwkundig onderzoek e.d.
Ook grote objecten alsde
levering vande apparatuur
voor de inrichting van een
melkfabriek behorenhiertoe.
Dit jaar zagwederom de
IAC-gids "Wageningen,Centre ofAgricultural Science", thans in 17euitgave,
het licht.De oplage die
bijna 5300exemplarenbedroegwas bijhet eind van
het verslagjaar vrijwel
uitverkocht.

dedoorhet IACuitgegevengidsenWageningen

- 27Ookvande inhet Frans gestelde handleiding "Wageningen,Centre Agronomique desPays-Bas",waarvan de oplaag 2500exemplaren bedroeg,wasde
voorraad aanhet eindvan 1962nagenoeg uitgeput.Het isdebedoeling de
opzetvanbeide gidsenteveranderen enweldoordeze omtevormen tot
eentweetalige (Engels/Frans)publikatie.Omaan deze gedachte uitvoering tegeven,vonden indeverslagperiode denodige inleidende besprekingenplaats.
Inhet afgelopen jaar iseenbegin gemaaktmethet inrichtenvande
bibliotheek alsmede methetvastleggen van literatuurgegevens tenbehoevevanhet gevenvan informatie.
Vanwege de grote belangstelling die de lijstengenietenheeft het IAC
ook in1962maandoverzichten uitgegevenwaaropvermeld staandenamen en
andere gegevensvanbuitenlanders dievoor langere duur inWageningen
verblijven.Ookdenamenvande instellingenwaar gastvrijheid werdgenoten zijn opdie lijsttevinden.
In1962werdenvoorhet eerst devele door het buitenland aangeboden
beurzendiebeschikbaar kwamenvoorNederlandse academici omaldaar een
onderzoek teverrichten,door het IACbekend gemaakt aande instituten,
diensten enandere instellingen op landbouwgebied teWageningen.Alsgevolghiervankonden aan 13aanvragers,afkomstig uitdekringvanWageningse instituten,nadere inlichtingenwordenverstrekt.
Directeur enstafledenvanhet Internationaal Agrarisch Centrum hebben
zitting invele commissies enwerkgroepen.
Hierinvindt regelmatig contact plaats over devele aspectenvan detechnische hulpverlening aan ontwikkelingslanden. Commissies alsde interdepartementale Commissie voor Internationale Technische Hulp,de Fellowshipcommissie,de Assistent-deskundigencommissie zijnhiervoor van grotebetekenis.Daarnaast vindt uitwisseling van ervaringen engegevens
plaats inincidentele gesprekken met instellingen als de Stichting voor
Internationale Samenwerking derNederlandse Universiteiten enHogescholen,het Instituut voor Sociale Studiën,het Internationaal Opleidingsinstituut voor Luchtkartering,enz.enz.
Inhet afgelopen jaarwerden devolgende dienstreizen naarhet buitenland gemaakt:
29 januari - 1februari: Ir.Thio naar Genève voorbesprekingen overde
FAO Study Tour onWatershedManagement.
11t/m 17februari: Ir.HaakenProf.Ir.BlijdorpnaarRome voorbesprekingen over technische hulpaangelegenhedenbijdeFAO.
15februari: Ir.vanBijlert naarBrussel voor overleg met de Culturele
Attaché'vandeVerenigde Arabische Republiek.
26februari: Ir.Haak, Ir.Thio endeheer DrijvernaarBrussel voor overleg inzake technische hulpvraagstukken bijdeEEG.
29 juni t/m 4 juli: Ir.HaaknaarBerlijn terbijwoning van eendoorde
Deutsche Stiftung fürEntwicklungsländer uitgeschreven conferentie
over ontwikkelingshulp.
6 - 1 3 december:Prof.Ir.BlijdorpnaarRome voor overleg over technische
hulpaangelegenheden metverschillende afdelingen vandeFAO.
Door stafledenvanhet Internationaal Agrarisch Centrumwerdenverschillende voordrachten voor buitenlanders gehouden.
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LIJSTVANGEBRUIKTE AFKORTINGEN
AID

Agency for International Development

BSc

Bachelor of Science

BITH

Bureauvoor Internationale Technische Hulp

DLF

Development LoanFund

ECOSOC

Economic and Social Council oftheUnited Nations

EEG

Europese Economische Gemeenschap

EPTA

Expanded Programme ofTechnical Assistance

FAO

Food andAgriculture Organization oftheUnited Nations

FSS

Foreign Student Service

IAC

Internationaal Agrarisch Centrum

ICA

International Co-operation Administration

IBRD

International Bank forReconstruction and Development
(Wereldbank)

IDA

International Development Association

IFC

International Finance Corporation

IILC

Internationaal Instituut voor Landaanwinning en
Cultuurtechniek

ILO

International Labour Organization

LH

Landbouwhogeschool

MSc

Master of Science

NATO

NorthAtlantic Treaty Organization

NEDERF

NederlandsErfgewassenproject

NHP

Nederlands Hulp Programma

NOVIB

Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand

NUFFIC

Netherlands Universities Foundation for International
Co-operation

OECD

Organisation forEconomic Co-operation and Development
(zie ook onder OESO)

OESO

Organisatie voorEconomische Samenwerking en
Ontwikkeling (zie ook onder OECD)

SUNFED

SpecialUnited Nations Fund forEconomie Development

TAB

Technical Assistance Board

THL

Commissie Technische Hulp Landbouw

UNESCO

United NationsEducational,Scientific and Cultural
Organization

UNTAO

United Nations Technical Assistance Organization

VN

Verenigde Naties

WHO

World Health Organization oftheUnited Nations

BIJLAGE I
ENIGEGEGEVENS INZAKEDETECHNISCHE HULPVERLENING
A.Verenigde Naties engespecialiseerde organisaties
DeAssemblee vandeVerenigde Natiesnam tijdens de 16eAlgemene Vergadering die indecember 1961 teNew Yorkwerd gehouden eentweetal resoluties aanmet de strekking hethuidige decennium inhet tekenvan eenverhoogde internationale samenwerking tenbehoeve vandeminder ontwikkelde
gebieden teplaatsen.Het zoukenmerkend worden aangeduid alsde "United
Nations Development Decade".
Inde eerste resolutie werd aande leden-statengevraagd hun inspanningen ophet gebied vandehulpverlening tevergroten,waardoor de economische ontwikkeling indeminder ontwikkelde gebieden zouworden versneld endie landendientengevolge eerder in staat zullen zijn in eigen
behoeften tevoorzien.
Er zounaar moetenworden gestreefd het tempovan dehulpverlening zodanig optevoeren,dat aanhet eind vandit decennium denationale inkomens
van de ontwikkelingsgebieden metminstens 5i°per jaar zouden zijntoegenomen.
Daartoe werd aande Secretaris-Generaal van deVerenigde Naties verzocht
voorstellen tedoen omde activiteitvandeVN landen optevoerenenwel
door hetvragen vaneen ruimere financiële bijdrage enookdoor eenberoep
tedoen opmeer medewerking opeconomisch en sociaal terrein.
Tevens zoudendaarbij demiddelen moetenworden aangegeven omde ontwikkelingslanden ophunverzoek tekunnenbijstaanbijhet voorbereiden vande
integratie vanhunnationale economische plannen.
De tweede resolutie vraagt aande ledenvan deVerenigde Naties envan
de gespecialiseerde organisaties omhuntoezeggingen voorhet Uitgebreide
Programma enhet Speciale Fonds opnieuw inoverweging tenemen teneinde
het streefcijfer van de totale bijdrage vanbeide fondsen ad $ 150miljoen
tekunnenbehalen.
Aanhet Speciale Fondswerd verzocht te onderzoeken inhoeverre hetwenselijk zal zijn eendienst inte stellen die deminder ontwikkelde landen
voorlichting enadvieskangeven over demogelijkhedenvan steunbij bestaande entoekomstige bronnenvan ontwikkelingshulp.
Tijdens dezelfde vergadering hebben devoorzitter vande TechnicalAssistance Board (TAB)ende directeur vanhet Speciale Fonds een aantal
saillante punten vandeze hulpprogramma's toegelicht.Eerstgenoemde wees
erop,dat sedert de inwerkingtreding vanhetUitgebreide Programma van
Technische Hulp (l950)onder meer 95nationale en24regionale eninterregionale opleidingsinstitutenmet eenpermanent karakter zijn opgericht.
Voorts zijn er 22 opleidingscentra vanbeperkte opzettot stand gekomen,
waarvan %65miljoen (l/3derkosten)door dit Programmawerd gedragen en
de rest door de ontvangende landen zelf.
Uit een onderzoek was gebleken,dat sedertdewerking vanhet Programma
eenheelwat groter aantal personen een opleiding aandergelijke instituten en centraheeftkunnenkrijgen danmetdeverleende fellowships voor
studie inde geïndustrialiseerde landen.
Tenslotte wees hijmet nadruk ophetbelangvan opleidingen van allerlei
aard enniveau ennoemde deze de voornaamste sleutels voor de economische
ontwikkeling vandeminder ontwikkelde landen.Hetbevorderen enuitbreidenvandeze opleidingsmogelijkheden ziethij als eenvande belangrijkste activiteiten vande programma's vantechnische samenwerking.
De directeur vanhet Speciale Fonds deelde mede datdit orgaan,sedert
zijn oprichting in1959,een 157-tal projectenvanuitgebreide technische
hulp enpre-investment ontwikkelingshulp heeft goedgekeurd. De hieraan
verbonden kosten belopen %300miljoen,waarvan %130miljoen voor rekening vanhet Speciale Fondskomt terwijl de rest door de ontvangende landenwordt betaald.
Vandeze projecten hebben er 59betrekking op opleidingsinstituten,67op
onderzoek vannatuurlijke hulpbronnen en31 op institutenvan toegepaste
wetenschappen.

Voorts moetveel belangworden gehecht aanhetbevorderen van regionale instituten ophet gebied vande economische planning enprogrammering.Heteerste projectvandie aardwas reeds invoorbereiding.
De aandachtwerd gevestigd opde belangrijke rol die de aangestelde Resident Representatives vande Technical Assistance Board inhun functie vanDirector ofSpecial Fund Programmes spelenbijde coördinatie vandeverschillendehulpverleningsaktiviteiten inhet kader vandeVerenigdeNaties.
IndeWereldbank-groep bestaande uit de Internationale Bankvoor Herstel
enOntwikkeling (IBRD),de Internationale PinancieringsMaatschappij(IPC)en
de Internationale Ontwikkelings Associatie tlDA)werden debanden gedurende
hetverslagjaar,met behoud van elkanders zelfstandige positie,nauwer aangehaald.
Aan de Internationale Bankvoor Herstel en Ontwikkelingwerd innovember1961
een Development Services Department toegevoegd. Deze nieuwe afdeling is belast methet toezicht opendeuitvoering van de technische hulpactiviteiten
van deBank.Zijheeft een stafvan deskundigen beschikbaar voorhet geven
van adviezen aande regeringen van ontwikkelingslanden overde economischeen
financiële aspectenvan ontwikkelingsprogramma's.
DeBank heeft,gedurende hetverslagjaar eenuitgebreid hulpprogramma voor inleidende^tudiesvoor projecten opgezet.Dehulp,die zijaanminder ontwikkelde landen zoukunnenbiedenwordt niet alleen geremd door deminder gunstige terugbetalingscapaciteiten van deze landen,doch ook-envooral -door
het betrekkelijk geringe aantal voldoende uitgewerkte projecten dat aan de
Bankkonworden voorgelegd.
Inhetkader van de aangekondigde verhoogde activiteiten voor deBank werden
programma's van technische hulpverlening alsmede die van opleidingen als onontbeerlijke complementenvandekapitaalsverstrekking genoemd.
De president van deBank gaf als zijnmening tekennen,dat gebrek aankapitaal niethet enige enzelfs niethet grootste obstakel isvoor deeconomische groeivande ontwikkelingslanden. Gebrek aan ervaring engeoefende mankracht opvrijwel elk terreinvormt eenveel groter probleem.Daarom moeten
leningenvergezeld gaanvanprogramma's van technische hulp en opleidingen.
Inhetverslag aangaande de activiteiten van deUNESCO over 1961 en een
gedeelte van 1962dat door dewaarnemend directeur-generaal opde 34e zitting
vandeEconomische enSociale Raad vandeVerenigde Naties (ECOSOC)werd ingediend,wordtvermeld dat eraanzienlijke vooruitgang isgeboektvoor wat
betreft de erkenning vanhetbelang vanhet onderwijs voor de economische en
sociale ontwikkeling.
Het Speciale Fonds had dan ookmeer dan eenkwart van zijnprojectenaan de
UNESCO toevertrouwd.
Tijdens de 11de vergadering vandeVoedsel-enLandbouworganisatie derVerenigde Naties,gehouden teRome innovember 1961,werd een resolutie aangenomen inzake het instellenvaneenWereldvoedselprogramma. Hierinwerd aanbevolengedurende 3jaren opexperimentele basis een "Wereldbank"met eenwaarde
van $100miljoentevormen endeze tebestedenvoor eenkrachtige bestrijding vandehonger ende slechte voedingstoestand ingrote delenvan dewereld.
De landen zouden opbasis vanvrijwilligheid aandit programma kunnenbijdragen,waarbijhet de bedoeling isdemiddelenvan deze "Voedselbank" voor 2/3
uitvoedselvoorraden envoor l/3 uit geldbijdragen samente stellen.
Het beleid ende administratie van dit programma zoudendoor dePAO endeVN
gezamenlijkworden gevoerd.Deze FAO-resolutiewerd nog indat zelfde jaar
aan deAlgemene Vergadering van deVerenigde Naties voorgelegd endoor haar
aanvaard.
Werden totnog toe devoedseloverschotten voornamelijk gebruikt om incidentele consumptietekorten tedekken,methet inwerking treden vandit programma
washet debedoeling omditvoedsel aantewenden ter dekking vande stijgendevraag naar voedsel bijdeuitvoering van ontwikkelingsprogramma's.
Ir.A.H.Boerma,directeur vandit programma,deelde innovember 1962mede,dat
toen reedsdoor 33 landen goederen,diensten en contanten terwaarde vanruim
$ 86miljoenwaren toegezegd.
Hoewel het programma pas op1januari 1963 inwerking zoutreden,kondenreeds
aanhet einde van 1962voedselvoorradenwordenverscheept naar IranenThailand,die toen door natuurrampenwarengetroffen.

- 3B.Regionale programma's
Het Afrika Instituut heeft in 1962te Scheveningen een "Afrikadag"georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst heeft deheer H.Rochereau, lidvande Commissie vandeEuropese Economische Gemeenschap,eenuiteenzetting gegevenvan
de activiteiten vandeGemeenschap inde geassocieerde landen inAfrika.
Hijdeelde mede,dat doorhet Ontwikkelingsfonds reeds 227projecten met een
totaalwaarde van $360miljoenwaren goedgekeurd. Daarvanwaren er 152,ten bedrage van $140miljoen,met een sociaaal karakter d.w.z.betrekking hebbende
op onderwijs envakopleiding,gezondheidszorgenz.
Eengroot aantal studies ophet gebied vandeprogrammering ende regionale
ontwikkeling is inmiddels tenuitvoer gebracht terwijl ookvele inventarisatiesvannatuurlijke hulpbronnen zijnverricht.
Tenslotte verklaarde hij, datde Commissie de steun aan onderwijs enopleiding
totdebelangrijkste aspectenvande technische bijstand rekent.
Voorhet programma 196l/l962werden ruim 350beurzenvoor de opleiding van
Afrikanen ophet gebied van de economie,de landbouw,enz.verstrekt.
Opde 14evergadering vanhetRaadgevend Comitévanhet Colomboplan,die in
november 1962 inMelbourne isgehouden,werd vanAustralische zijde voorgesteld ommeer aandacht tewijden aanhet stichten indebetrokken ontwikkelingslanden zelfvan onderwijsinrichtingenvoor de opleiding van lager enmiddelbaar personeel.
Het tekort aanmiddelbare technici aldaar iseengrote rem omde technische
kennis indeze landen tevergroten.
Inhet rapport dathet comité'heeft gepubliceerd staatvermeld,dat sedert
het inwerking treden (l95l)ruim 30.000fellowships inhetkader van dit
planwerdenverstrekt tegenover 6.950beurzen die inhet corresponderendetijdvakdoor deVerenigde Naties enhaar gespecialiseerde organisaties beschikbaarwaren gesteld.
Voorwat dedeskundigen betreft die indeze periode terbeschikking van deColomboplan-landen stonden,werden de aantallen van rond 4.200 (Colomboplan)en
9.150 (Verenigde Naties enhaar gespecialiseerde organisaties)genoemd. Van
de Colomplan fellowshipswerden er ruim 2.300door deminder ontwikkelde landen zelfverleend,waarvan erbijna 400 inde laatste 4 jaren.Voor de deskundigen bedroegen de aantallen 450,respectievelijk420.Het leeuwenaandeel
kwam voor beide categorieënvoor rekening van India.
C.Activiteiten van landenandere danNederland
Verenigde Statenvan Amerika
Een ander punt dathier genoemd moetworden ishet Amerikaans programma
voormilitaire eneconomische hulpverlening aanhet buitenland. PresidentKennedy ontvouwde hierover in1961 zijndenkbeelden enplannen inde "Special
Message onForeign Aid".
Inmeivandat jaarwerd bijhet Congress een ontwerpprogramma ingediend dat
ten doel had deMutual Security Act tevervangen door een anderewet,waarin
duidelijk het gescheiden karakter van demilitaire ende economische hulpverlening totuitdrukking zoumoetenworden gebracht.Deze z.g.ForeignAssistanceAct of 1961bestaat dan ookuit twee afzonderlijke delen,teweten deAct
for International Development ende International Peace and SecurityAct.Bij
deze hulpverlening werd niet alleen de grote nadruk gelegd opde accentverlegging vanhetmilitaire naar het economische vlak maar tevens opeen bijstand
die eenhulpverlening op lange termijn inhoudt.
Voor het fiscale jaar 1962werd eenbedragvan $4.762,5miljoen beschikbaar
gesteld,waarvan ongeveer $2.314 miljoenvoor economische hulp,hetgeen ruim
$ 300miljoenmeerwas dan inhet voorafgaande jaar.
Deuitvoering van ditAmerikaanse hulpprogramma,datvoorheen aande International Cooperation Administration (ICA)enaanhet Development LoanFund
(DLF)was opgedragen,werd nu inhanden gelegd van een organisatie n.1. het
Agency for International Development (AID).
Inmaart 1961 gafPresident Kennedy uitvoering aan zijn idee omeenPeace
Corps opte richten.Ditwerd optijdelijke basis geschoeid doch injunidaaropverkreeg het reeds eenpermanentkarakter.

Na eenwat aarzelend begin endaarbijbovendien gestart met uitgangspunten
die nogal aanvechtbaar waren, schijnt het thans,nadat men zich opnieuw
heeft georiënteerd tot eenbereikbaar hulpverleningsprogramma te zijn uitgegroeid. Tegenhet einde vanhetverslagjaar waren reeds circa 3.750Peace
Corps workers inverschillende minder ontwikkelde landenwerkzaam,waarvan
rond 1.000 inAfrika,640 inLatijns Amerika,ongeveer 400 inhet MiddenOosten enZuid-Azië,770 inhet Verre Oosten en 950nog inopleiding. Omstreeks 40$hiervan zijnvrouwen.
De gemiddelde leeftijd vandevrijwilligers is24jaar.Aanvankelijk had
men gedachtvoornamelijk jeugdige personenmet nietmeer danambachtsschool
ofmiddelbare opleiding temoeten recruteren,doch inde praktijk ishetaccentmeerkomen te liggen opacademisch opgeleide krachten.
Ongeveer 60$heeft eenbachelor's degree terwijl 10$zelfs eenMaster of
Arts ofeenDoctor ofPhilosophy degree bezit.
Het dienstverband isdoorgaans voor een jaarmetmogelijkheid vanverlenging.
Verreweg het grootste aantal iswerkzaam ophet gebied vanhet onderwijs of
opdatvande Community development.
Van grote betekenis was de inschakeling,gedurende hetverslagjaar van de
eerste Peace Corpsworkers ineen irrigatie-projectdat door deFAO in Pakistanwordt uitgevoerd.Verwacht magworden dat aan deze mogelijkheid van
tewerkstelling vanvrijwilligers spoediguitbxeiding zalwordengegeven.
Verenigd Koninkrijk
Het inEngeland nieuw opgerichte Department ofTechnical Cooperation
heeft in 1962eenwitboek gepubliceerd.
Hieruit blijkt,dat deEngelse Regering dekomst van inwoners van overzeese
gebiedennaarhetVerenigdKoninkrijk inverband methun opvoeding en studie
ten sterkste stimuleert,terwijl zijvoorts alhetmogelijke inhet werk
stelt omdeskundig personeel afkomstig uit demeest uiteenlopende sectoren
als onderwijs,technische diensten,gezondheidsdiensten,wetenschappelijke
onderzoek enz.naar deze gebieden overzee tezenden.
De verleende technische hulp isvoor een grootdeel gebaseerd opbilaterale overeenkomsten die metvele landenvanhetGemenebest endeBritse koloniën zijngesloten.
Bondsrepubliek Duitsland
IndeBondsrepubliek Duitsland werd eenMinisterie voorEconomische Samenwerking ingesteld,dat onder meer belast ismet de interdepartementale
coördinatie ophet gebied vandehulpverlening aande ontwikkelingslanden.
DeDeutsche Stiftung fürEntwicklungsländer teBerlijnwerd bijditMinisterie ondergebracht.
D. DeNederlandse activiteiten
Ook inons landwordt dehulpverlening aan ontwikkelingslanden een zaak
van steeds grotere betekenis.
In september 1962diende deMinister vanBuitenlandse Zakenbij de Tweede
Kamer eennota inoverdehulpverlening aanminder ontwikkelde gebieden.
Dehulpaande ontwikkelingslanden moet,aldus debewindsman,zoveel mogelijkworden afgestemd opde specifieke behoefte van die gebieden. Indeafgelopen jarenheeft men positieve ontwikkelingen ophet gebied vandehulpverlening kunnen zien.De periode van onevenwichtige envaak willekeurige
aanpak loopt ten einde.Het inzicht isgegroeid dat er een onmiskenbaarverband bestaat tussen sociale hervormingen eneconomische ontplooiing.Het belangvan demenselijke factor enmet name vandenoodzaak omde bestaande
mankracht temobiliseren ente scholen is sterk opdevoorgrond getreden.
Deuitbreiding vanhet onderwijs opmiddelbaar niveauheeft eenhogeprioriteit gekregen inverband methet ernstige tekort inde ontwikkelingslanden
aanmiddelbaar geschoold kader.Verbetering iste constateren inde situatie
dat de achtergebleven landen onvoldoende inzichthadden inde eigen ontwikkeling endat zijweliswaar gaarne debuitenlandse hulp aanvaardden,doch
zichmaar alte gemakkelijk onttrokken aande daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Er iseenduidelijke behoefte aan eenbeter geintegreerde behandeling van
alle aspectenvan ontwikkelingsplannen. De steedsmeer omvattende ontwikkelingsprogramma's roepen echter niet alleen om coördinatie maar stimuleren ook
devraag naar economische entechnische hulp.Het aantal bevoegde experts dat
voor deze technische hulpbeschikbaar iswordt echter steeds geringer terwijl
de behoefte daaraan juistmeer dan evenredig met de grotere vraag naar kapitaal toeneemt.
Devele bestaande hulpprogramma's gevende ontwikkelingslandennog nietgenoeg stimulans omdekloof,die henvande geïndustrialiseerde landen scheidt,
te overbruggen.Deze kloofwordt eerder groter dankleiner.
Naarhet oordeel vandeRegering zalNederland naar gelang denationalemiddelen enverplichtingen zulksmogelijk maken en inredelijke verhouding tot
wat andere landendoendan ooktot eenverhoging van debijdragen inde ontwikkelingshulp moetenbesluiten.
HetNederlandse beleid zal indeze langs achtwegenworden gerealiseerd:
1.Programma'svan de"VNenhaar gespecialiseerde organisaties
De regering achtthans detijd gekomen omdeNederlandse bijdragen,die van
de aanvang àfrelatief hoog zijngeweest endaarom geruime tijd ophetzelfde
niveau zijngehandhaafd,teherzien.
- Voorgesteld wordt omdebijdrage voor 1963 en 1964aanhetUitgebreide Programmavan deVN (EPTA)met 20$teverhogen totƒ 6,5 miljoen en omde bijdrage aanhet Speciale Fonds vandeVNmet 50$teverhogen totƒ 13,9 miljoen.
- AanhetWereldvoedselprogramma vandeFAO enVNwilNederland inde eerste
fase van 3jaar deelnemen opbasisvan zijnbijdrage aande FAO ad 1,36$,
hetgeenneerkomt opƒ 5miljoen.
- Demiddelen,die terbeschikking staanvan de Internationale Ontwikkelingsassociatie - contributies tot eenbedragvan $1.000 miljoen -worden in
zo'n snel tempoverbruikt,dat,naar verwacht wordt,reeds in 1964nieuwe
fondsennodig zijn.
- Het iswaarschijnlijkdat deVN ende gespecialiseerde organisaties inde
toekomst opnieuw eenberoep opNederland zullen doen omdeeltenemen aan
specifieke hulpverleningsacties.Met name voor hetUNESCO-noodprogramma
voor Afrika isdit teverwachten.
Vanneer demeeste-geïndustrialiseerde landen indergelijke actiesparticiperen, ligthet inde lijnvanhet regeringsbeleid dat ookNederland zulks
doet.
2.Activiteit van deEuropese Economische Gemeenschap
DeEEG-Ministerraad heeft besloten omviahet OntwikkelingsfondsvandeEEG
voor deperiode 1963-1967eenbedrag van $780miljoenbeschikbaar te stellenvoor financiële hulp aande geassocieerde landen.Het door Nederland
voor deze periode beschikbaar te stellen bedrag is$66miljoen.
3.De Organisatie voorEconomische Samenwerking enOntwikkeling (OESO)
Wat betreft deNederlandse bijdragen inde activiteiten vande OESO op het
terreinvandehulpverleningwordt rekening gehoudenmeteenzekereuitbreiding vanhet programmavantechnische hulp aande leden-staten.Mogelijk zal
ookeenbijdrage voor het Ontwikkelingsinstituut vande organisatie worden
gevraagd.Verder dient teworden gewezen opde consequenties van mogelijke
financiële hulpverlening op langere termijn aande OESO-partners.
4.Uitzending en opleiding van deskundigen
De reeds enige jarenbestaande Nederlandse programma's vantechnische hulp
opbilaterale grondslag (deskundigen-,assistent-deskundigen, fellowship-en
projectenprogramma's),werken bevredigend. Door het geleidelijk opgang komenvan deze programma'swerden de beschikbare fondsen tot enmet I960niet
tenvolle uitgeput. In 1961was ditwel het geval,terwijlvoor 1962eenoverschrijding vande oorspronkelijke ramingwordt verwacht. Inverband hiermee
ligthet indebedoeling de fondsenvoor 1962totƒ 2,5 miljoen optevoeren.

65.Projecten-programma
Heteffectvan deskundigenhulp, zoalsdie is ingepast inprojecten die een
voorbeeld- en opleidingskarakter hebbenkan inbepaalde gevallen groter
zijndanvanneer deze hulpwordt gegeven door deskundigen die alleenmaar
adviezenverstrekken.
Daarom heeft deRegering besloten om,voorlopig voor 5jaar,voor eenbilateraal programma vanuitgebreide technische hulp jaarlijksƒ 2,5 miljoen indebegroting optenemen.Voorgesteld wordt om,zodramethet programmavoldoende ervaring is opgedaan,uit deze post eenbedragvan ten
hoogste 5tonbeschikbaar te stellenvoor demedefinancieringvan plannen
dieNederlandse bedrijven of instellingen inhet kadervan ontwikkelingsprogramma's ontwerpen. Inbepaalde gevallen dient ookdemogelijkheid te
worden geopend omdeuitvoering van particuliere Nederlandse projecten in
ontwikkelingslandente laten samengaanmet eentechnische hulpverlening.
6.Maatregelen metbetrekking totdekapitaalverschaffing
Bilaterale financiële bijstand aangebiedenbuitenhetKoninkrijk tegen
voor dedebiteur uitzonderlijk gunstige voorwaarden komtnaar de mening
vandeRegering,voorNederland niet inaanmerking.
Deze vormvan bijstand acht zij inbeginsel alleenvoor de multilaterale
overeenkomsten aanvaardbaar.
Wel bestaat hetvoornemen omvoorlopig gedurende drie jaar,gemiddeld
ƒ 50miljoen per jaar overheidsgaranties te gevenvoor deelneming aanconsortia indevorm van leningenviadeHerstelbank, aldanniet alsparticipaties vanWereldbankleningen.
7.Maatregelen terbevordering van departiculiere kapitaalstroom
DeRegering heeft besloten om inhetvervolg het dekkenvan risico'sverbonden aanparticuliere financieringskredietenvoor een langere termijn
mogelijk temaken danwaarin deBernerUnion (max.5 jaar)voorziet enwel
voor die landenwaarmee Nederland ineen consortium verbonden is.De betreffende leveringen moeten deel uitmakenvanhet doorhet consortium aanvaarde plan ofeendaarmee vergelijkbare regeling.De teverzekeren krediettermijn,die inhet algemeen tien jaar is,zal concurrerend zijn met
dievanandere landen.
8. Instituutvoor Sociale Ontwikkelingsplanning
Rekening houdende met debehoefte aanversnelde sociale ontwikkeling inde
achtergebleven landen stelt deRegering tenslotte voor omals specifiek
Nederlands initiatief eenbijdrage voor e'enkeer vanƒ 3,6 miljoen teverlenentenbehoeve van een opte richten Instituut voor Sociale Ontwikkelingsplanning. Over deplaats vanvestiging ende institutionele vormwordt
nog op internationaal niveau overleg gepleegd.
Inhetkadervandewereldcampagne tegenhonger en ondervoeding die door
deFAOwas georganiseerd heeft Nederland inde jaren 1960t/m 1962ruim
ƒ 3,5 miljoen bijeengebracht.Ditbedragwerd intwee anti-honger acties
ingezameld door deNederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand en
de 10x 10actie van deNederlandse Jeugd.
Twee erfgewassenprojecten, inDahomey en inSierra Leone,zouden hiervan
worden bekostigd. Tegenhet einde van 1962 isde Stichting "Nederf", die
voor deuitvoering van deze projecten inhet leven isgeroepen,metdeaanlegvanproeftuinen begonnen.Het isdebedoeling opdie gronden groenten
enandere gewassen tetelen,dievoor deverbetering vandevoedingstoestand vande plaatselijke bevolking vanbelangwordengeacht.

BIJLAGEII
BUITENLANDSEBEZOEKERSAANDEWAGENINGSE INSTELLINGEN OPLANDBOUWGEBIED
Aantal geregistreerde

personen gegroepeerd naar land van herkomst

1962
Werelddeel
en land

totaal waarvan
aantal ingroepsverband

AMERIKA
Noord-Amerika
Midden-Amerika
Zuid-Amerika

1960

1961
totaal waarvan
aantal ingroepsverband

totaal
aantal

waarvan
ingroepsverband

444
306
4
134

118
54
64

279
210
6
63

30
20
_
10

341
265
12
64

32
16
—
16

3.540
445
108
1.137
505
451
290
17
23
106
83
375

2.455
347
50
938
315
306
234
67
42
156

2.629
183
121
800
376
246
157
101
17
68
107
453

1.604
78
82
613
205
131
107
79
35
80
194

3.219
238
120
735
368
709
123
29
217
100
120
460

2.308
179
94
559
202
612
68
13
181
81
69
250

AFRIKA
Noord-Afrika
Oost-Afrika
Zuid-Afrika
West-Afrika

130
17
14
14
85

_
-

156
50
15
6
85

56
38
18

130
11
16
7
96

25
—
_
—
25

MIDDEN OOSTEN
Egypte
Israël
Overige landen

110
41
50
19

-

136
48
61
27

-

106
30
43
33

-

VERRE OOSTEN
India
Japan
Pakistan
Zuid-Vietnam
Overige landen

119
28
66
2
1
22

26
26
-

187
43
62
15
41
26

49
10
39
-

93
46
23
6
18

_
-

33

-

53

-

49

-

318

312

312

315

315

2.917

3.752

2.051

4.253

2.680

EUROPA
België
Denemarken
Duitsland
Engeland
Frankrijk
Italië
Schotland
Yugoslavië'
Zweden
Zwitserland
Overige landen

AUSTRALIE

GEMENGDE GROEPEN 318
1

1
TOTAAL GENERAAL 4.694
1

BIJLAGEIII
BEZOEKVANBUITENLANDERSAANWAGENINGSE INSTELLINGEN OPLANDBOUWGEBIEDIN
1962
Aantal personen perinstelling gere

gistreerd gegroepeerd naar vakgebied
Landbouwhogeschool
a
b

I

Basiswetenschappen
Plantkunde
Scheikunde
Wiskunde
Natuurkunde
Dierkunde

216
12

Overige instellingen
a
b
55

325
19
10
16
119
489

60
288

~~55

II Bodem enBemesting

139

85

67

30

III Landaanwinning
Cultuurtechniek

105

24

201

44

314
104
84
502

162
80
70
312

328
8
35
371

154

183

134

435

Ï83

134

740
56
796

VI Plantenziekten

234

125

266

13

VII Veeteelt. Zuivel

141

68

416

333

VIII Architectuur, Gebouwen.
Mechanisatie

163

142

823

469

-

-

294

180

134

77

80

52

53

30

155

84

2.143

1.285

3.524

1.794

IV Landbouw, Bosbouw
Algemeen
Bijz.gewassen
Bosbouw

V Plantenveredeling
Algemeen
Zaden, aardappelen

IX Verwerking, Technologie
X

Economie.Wetgeving.Sociologie,
Landbouwhuishoudkunde

XI Diversen
Studenten, bibliotheek,
consulentschappenenz.
TOTAAL
a=totaal

-

154

435

b=waarvan ingroepsverband

HDoordat eenaantalbuitenlanders
lage II)meerdan één instelling
ge IIIvanzelfsprekendhogerdan

bijhunbezoekaanWageningen (ziebijheeftbezocht,ishettotaalvanbijladatvanbijlageII.

BIJLAGE IV
VERDELING PER MAANDVAN DE4.694BUITENLANDSE BEZOEKERS
AANDEVAGENINGSE INSTELLINGEN OPLANDBOUWGEBIED IN1962
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BIJLAGEV
AANTALENHERKOMSTVANDEELNEMERSAANDEDOORHET INTERNATIONAALAGRARISCH
CENTRUMTEWAGENINGENGEHOUDENLANDBOUWVOORLICHTINGSCURSUSSEN.1953t/m 1962
Land/gebied

Aden
Afghanistan
Argentinië
Australië
Bechuanaland
België'
Birma
Brazilië
Cambodja
Canada
Ceylon
Congo
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Ethiopië
Fiji
Finland
Frankrijk
Fr.West Afrika(ex)
Ghana
Griekenland
Guyana (Br.)
Haiti
Ierland
IJsland
India
Iran
Iraq
Israël
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Jordanië
Kenya
Libanon
Liberia
Luxemburg
Lybië
Marokko
Mexico
Nederland
Nieuw-Zeeland
Nigeria
Noorwegen
Oostenrijk

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 totaal
t/m
1962
_

_

_

5
3
—

1
—

1
1
—

-

-

-

2

-

2
1

4
-

3
-

10
1

2

6
12
-

1

_
1

-

_

_

-

1

3
9

1
17

2

—

-

-

-

1

-

1
1
-

1
1
18
-

2
1
11
-

2

2

2

2

9
-

12
-

10
-

13

1
16

2
12

2
23

2
19

1

1

3
11
1
1

12
1
1
16

3

2

2
1

1
3

8

6

1
4

2
-

11
1

3
5

3
2

1
1
1
1

1
1

3
3
2
1
4
-

2

2

—

—

—

2
11
1

8
1
3
4
7

-

-

-

1
11

2
1

-

16
-

1
-

-

8
-

2
1

1
6

1
2

2
5

2
3

4
1
4
2

-

-

-

-

-

-

3

2
1

1
3
2
—

2
1
2
—

3
-

2
-

—

—

3
1
3

8
2
3
5

3

5
1

:

:

:

i
14
3
1

2
5

24
3

9

1

1
-

—

1

-

2

1

1
—

2
1

-

—

1
1
-

_

1
1
1
—

1

2

_

1
1
1
—

—

7
5

_

:
15
5
3
7

—

:
—
2
11
4
3
5

3
3

7
1
12
1

1
11
1
1
6

1
1
4
5
1
13
4
1
1
1
1
2
14
8
101
1
1
22
141
1
8
9
2
2
36
1
54
4
2
21
31
2
1
3
18
7
9
4
5
1
2
4
107
2
27
21
43

Land/gebied

Pakistan
Papua
Philippijnen
Polen
Portugal
Rhodesia &
Nyasaland
Rus1and
Senegal
Serawak
Sierra Leone
Soedan
Spanje
Suriname
Syrië'
Tanganyika
Thailand
Togo
Trinidad
Turkije
Uganda
Venezuela
V.A.R.(Egypte)
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Yugoslavia'
Zanzibar
Zuid-Afrika
Zuid-West-Afrika
Zweden
Zwitserland

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 totaal
t/m
1962
_
_
_
_
_
1
2
2
2
1
8
1
1
1
2
3
1
2
2
4
12
3
1
1
1
4
1
11
3
1
1
1
2
4
1
2
5
1
7
1
2

1
3
1
2
2
3
2
1
1
2

1
2
5
2
1
8

1
2
1
1
1
1
1
2
7
4
3
1
1
1
11

_
1
_
1
2
7
8
1
1
6

1
_
1
1
_
1
6
2
1
7

2
_
3
1
2
_
7
3
15
_
1
1
1
2

2
1
2
1
_
_
3
2
3
1
_
1
5

_
2
1
2
_
1
4
4
—
3
_
1
8

1
1
_
4
1
1
—
5
_
3
2
2
_
1
_
1
6

8
2
1
2
1
1
9
6
6
1
1
2
4
13
4
1
13
39
19
51
1
10
1
10
57

100

74

88

111

92

103

119

104

126

131

1048

Aantal landen
vertegenwoordigd

30

22

21

35

29

28

31

35

35

39

Uit ontwikkelde
gebieden

62%

69%

66%

70%

72%

66%

55%

70%

65%

55%

Uit ontwikkelingslanden

38$

31%

34%

30%

28%

34%

45%

30%

35%

45%

