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Het eerste Groot-Nederlandse Studentencongres had plaats in 1910 te Antwerpen. Bij die 
gelegenheid besloten de studenten tot de oprichting van het Algemeen Nederlands Studenten 
Verbond. Deze vereniging zou worden gevormd door de studentenafdelingen van het Algemeen 
Nederlands Verbond en alle Nederlandse, Vlaamse en Zuid-Afrikaanse studentenverenigingen. De 
Nederlandse student A.M. Joekes werd praeses van het voorlopige hoofdbestuur. 
 
Er volgden congressen in Leiden (1911), Leuven (1912), Amsterdam (1913) en Gent (1914) met 110 
deelnemers. De eerste wereldoorlog verhinderde de voortzetting, maar in 1920 werd de draad 
opnieuw opgenomen. Het eerste naoorlogse congres had plaats te Leuven, maar de Belgische 
overheid werkte tegen zodat de Nederlandse studenten geen visum kregen en er quasi geen 
deelneming was vanuit het Noorden. Het was de voorbode van een radicalisering. De studenten 
vonden dat het ANV een veel te slappe houding aannam, zodat zij in 1922 beslisten die 
organisatiestructuur te verlaten en het Dietsch Studenten Verbond op te richten. In artikel 2 van de 
statuten wordt de doelstelling als volgt bepaald: “De vereniging (het DSV) stelt zich ten doel in de 
Nederlanden en Zuid-Afrika het nationaal voelen te ontwikkelen en onder alle dragers der Dietsche 
beschaving te dienen, te verbreiden en te verdedigen.” (blz. 15) 
 
In 1929 telde het DSV zo’n 2.100 leden. De grootste afdeling was die van Amsterdam met zo’n 400 
leden. Menig volksgenoot uit het Zuiden heb ik al horen weeklagen en argumenteren tegen de Groot-
Nederlandse gedachte onder het motto dat het Noorden nooit belangstelling gehad heeft voor 
Nederlandse eenheid en voor de strijd in het Zuiden. Jeremiades die vooral te maken hebben met een 
gebrek aan historische kennis, want het DSV is één voorbeeld naast andere dat er wel degelijk wat 
leefde (en leeft) in het Noorden.  
 
In 1929 was het DSV zowat op zijn hoogtepunt. De oprichting van het Verdinaso en de ideologisering 
in de jaren dertig maakten dat het ledenaantal zou afkalven. In 1938 presteert het KVHV het trouwens 
een Diets Studenten Congres te organiseren zonder de medewerking te vragen van het DSV in het 
Noorden. In 1941 verbieden de Duitsers het DSV, meteen het definitieve einde van deze 
verdienstelijke studentenbeweging. 
 
Het zal wel niemand verwonderen dat Wies Moens groot gezag genoot in het DSV en spreker was op 
de congressen van 1929 en 1931 in Amsterdam. 
 
De auteur van Trouw Dietsch, dr. Willem Voorthuysen studeerde Economische Wetenschappen aan 
de Universiteit van Amsterdam en was nadien werkzaam in het hoger onderwijs en het bankwezen. Hij 
verdient erkentelijkheid omdat hij de korte, maar belangrijke geschiedenis van het Dietsch Studenten 
Verbond middels een korte monografie onder de aandacht brengt. Zijn boekje moge een bijdrage 
vormen bij het herontdekken van het wezen van onze volkse beweging, die niet Vlaams is maar 
Nederlands.  
 
Een toemaatje: sedert enkele jaren probeer ik de Beweging bewust te maken dat het een vergissing is 
om, meer bepaald m.b.t. Brussel, de Vlamingen te plaatsen tegenover de Franstaligen. Het is een 
vorm van onzuiver denken en verwoorden die alleen maar in het kraam past van de belgicisten. 
Eindelijk heb ik in de persoon van Willem Voorthuysen een geestverwant gevonden, want als hij wijst 
op het onzindelijk taalgebruik van ANV-voorzitter De Kanter die het heeft over Belgen, verduidelijkt 
Voorthuysen: “bedoeld waren natuurlijk de Walen en de Brusselse franskiljons”. Zo lezen we het 
graag. 
 

 


