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Mrs. JOSEPHINE McNEILL � 

-Chartnante en bescheiden 
diplotnate 

,,Uw koningin gaf mij moed en inspiratie" 

H
et is geen wonder, dat men in de jong

ste decennia een zekere achterdocht 
jegens diplomaten is gaan koesteren. 

Het ware wel een wonder, indien men die 
achterdocht niet binnen het uur zou afleg
gen tegenover Hare Excellentie Mrs. Jose
phine McNeill, gezante der Ierse Republiek 
in het Koninkrijk der Nederlanden. Een 
i..n,.clleiden zwarte Hillrnan met een I CD
nummerbord en een bescheiden bordje 
"Légation d'Irlande" wijzen de weg naar

,-,,Jfj.e bescheiden villa aan de Haagse K.Jatte
.g, waar de gezante woont en werkt. 

Op 3 Februari 1950 overhandigde zij 
in het paleis aan het Voorhout (,,such a 
lovely little palace") haar geloofsbrieven 
aan koningin Juliana. ,,Ik was blij en opge
lucht, toen ik in Den Haag werd ge_accre
diteerd, omdat dit land door een vrouw 
wordt geregeerd. Bij het vooruitzicht van 
mijn verantwoordelijke taak bekroop mij 
een zekere mate van vrees en het gaf mij 
moed en inspiratie, wanneer ik zag hoe uw 
koningin haar veel zwaardere taak ver
richtte. Hoewel ik Nederland voordien nooit 
had gezien, kende ik zijn schoonheid van 
vele schilderijen en foto's: de waardigheid 
en gezelligheid van stedebouw en woning
inrichting, de pittoreske waterwegen en de 
musea. Ja, dit land is een land van musea, 
maar meer nog dan de grote collecties ap• 
pelleren de streekmusea, zoals in Hoorn, en 
het Frans Halsmuseum in Haarlem, aan 
mijn schoonheidsgevoel." 

.Kinderschoenen ontwassen 

Mrs. McNEILL 

•.. . poëzie, .••

mensen, die Iers bloed in de aderen heb
ben." Even klemt de slanke vrouwenhand 
zich om het tafelblad: .,Ieren zijn taai en 
veerkrachtig. We are everywhere, you can't 
get away from the Irish!" 

.,Bent u de enige Ierse diplomate?" 
,,De eerste en tot dusverre de enige. 

---
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een zeer kleine minderheid. Dat komt na
tuurlijk ook, doordat velen hunner in het 
Engels schrijven; de argeloze buitenlander 
verslijt ben dan voor Britten. Onze grote 
dichter wijlen W. B. Yeats maakte ook bui
ten Ierland naam, maar wie kent onze mo
dernen, Gogarty, Higgins, James Stephens? 
Of onze romancières, zoals Elizabeth Bo
wen, Kate O'Btien, Mary Laven? Of onze 
toneelschrijvers Lennox Robinson, Paul 
Vincent Carroll, Walter Macken? John 
O'Casey's "Juno and the Peacock" werd 
deze winter door- Aaf Bouber onder de 
titel "Neem weg onze harten van steen"
opgevoerd. Hoeveel Nederlanders weten, 
dat Oscar Wilde in Ierland �eboren en ge
togen is? Ook het feit, dat hiJ zijn geboorte
land later de rug toekeerde, kan er niets 
aan veranderen, dat hij een landgenoot van 
Bernard Shaw was." 

Nederlandse kranten 

,,Mijn taak is de verruiming van de ken
nis der Ierse cultuur te bevorderen. Ik pro
beer dat door mij allereerst vertrouwd te 
maken met uw land en uw landgenoten. Ik
bestudeer de maatschappelijke en geestelijke 
structuur. Ik verdiep mij in het Nederlandse 
standpunt in de binnen- en buitenlandse 
politiek. Ik lees elke dag Nederlandse kran
ten; dat gaat vrij aardig, al durf ik oog 
$.een Nederlandse zin te zeggen. Daar zou 
1k, geloof ik, nauwelijks kans toe hebben, 
want ieder met wie ik hier kennis heb ge
maakt, spreekt Engels." 

Even is mijn blik afgedwaald naar de 
wandversiering. Mijn gastvrouwe staat op, 
schuift gordijnen open en dicht, knipt lam
pen aan en uit om de juiste lichtval te 
krijgen. ,,Wij hebben een interessante jonge 
schilderschool, ondanks enige Franse in
vloed toch Iers van karakter. Kijk maar 
eens naar dit boerenmeisje van Grace 
Henry, of naar deze Norah McGuiones, 
of naar· deze aquarel van Eve Hone. Ik 
probeer langzamerhand een karakteristieke 
collectie op te bouwen." 

Ik grijp mijn kans: ,,Hebt u nog andere
hobbies?" 

.. � speel wat piano en ga dolgraag naar 
klassieke concerten. Lezen doe ik graag, 
vooral poëzie, dat is de beste tegenhanger 
van de diplomatieke-rapporteostijl. En als 
ik dan nóg tijd vind, loop ik antiquair
winkels af, op jacht naar koopjes." 

Als de gezante weer achter haar schrijf. 
tafel plaatsneemt, snijd ik mijn laatste cha• 
piter aan: ,.Uw taak ligt toch niet alleen op 
politiek en cultureel terrein?" 

Geenszins, de economische sector is 
oi;t minder belangrijk. Het gezantschap 
fungeert gaarne als trait d'union tussen het 
Nederlandse en het Ierse zakenleven. U 
zendt nog steeds meer naar ons dan wij naar 
u, al wordt het verschil wel kleiner. Ik h�b 
een paar cijfers genoteerd. In 1949 impor• 
teerden wij voor f 33 millioen Nederlandse 
goederen, terwijl Nederland voor f 14 mil· 
lioen Ierse goederen invoerde. Die cijfers 
waren in 1950 respectievelijk 30 en 20 mil
lioen gulden. De verhouding 23 : 10 1s dus 
reeds 15 : 10 geworden. De Ierse export 
bestaat voornamelijk uit vee en wol, de 
Nederlandse uit superfosfaat, manufactured 
goods en bloembollen." 

.,Schuilen bier naar uw mening nog uit
breidingsmogelijkheden?" 

Meer contact mogelijk 

,,Ongetwijfeld. Onze legatie Is altijd be
reid voorlichting, rapporten, statistieken
enz. ie verstrekken. Wat evenzeer uitbrei
ding verdient is het wederzijds vreemdelin
genverkeer. Tusen 10 millioen Nederlanders
en 3 millioen leren is meer contact moge
lijk en wenselijk dan tot dusverre het geval
was. De Ierse Week, die deze maand hier
te lande wordt gehouden, dient ter verstevi
gi11g van alle reeds bestaande en ter schep
ping van nieuwe contacten. De leren zijn
niet gereserveerd, maar openhartig en gast
vrij. Op het Groene (::iland is iedere goede
vriend van harte welkom!"

Als ik ten afscheid buig, geldt deze révé
reoce niet alleen de excellentie trom old
Irish farmer stock", maar bovenaÏde vrouw
die deze waardigheid bekieedt met de be
sc?eiden gratie van de erudiet, welke in de lwdrucbtige Wereld onzer dagen een verkwikking - en een bemoediging is .

M. G. EMEIS JrIerland, pas enkele jaren souverein, is 
een der jongste staten ter wereld. Staat de 
Ierse diplomatieke dienst nog in de kin
derschoenen? .,Een numeriek kleine oatie 
als de mijne beeft geen wereldomvattend 
diplomatiek apparaat oodig, maar de kin
derschoenen ZÏJn wij toch wel ontwassen. 

Maar dat laatste zal ik wel niet blijven, 
want de vrouwen, die nu nog als secretary 
op onze ambassades en legaties werken, '-----------------...!.....!. 

hebbeo de kans eveneens gezante te wor
den. Op cultureel gebied valt er heel w.at te 
doen", vertelt Mrs. McNeill. ,,Sommige 
enkelingen bezitten een opmerkelijke ken
nis van de Ierse letterkunde, ik noem alechta 
uw vrouwelijke prof. Draak en uw dichter 
Roland Holst. Maar zij die de Ierse schrij
ven kennen, vormen toch niet meer dan 

Ik denk wel eens, dat de Ieren een bij• 
zondere aanleg voor het beroeP. van diplo
maat hebben, want onder mijn collega's 
uit andere landen ontdek ik telkena weer 
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Eerste Ierse gezante 
in Den Haag benoemd 

Gisteravond is officieel bekendge
maakt, dat mevrouw Josèphine Mac- i ,
Neill benoemd is tot de eerste gezante 
van Eire (de Ierse Republiek) in Den
Haag. 

Bovendien is zij ook �e eerste vrou
welijke diplomaat, die d9or Ierland b(,
noemd is. De benoeJlling1moet nog be
krachtigq_ �orden door p

fy
sident S!'an

O'Kelly. ,!,Vlevr. MacNeill 52 jaar oud 
en de w,éduwe van James ac.�eill, de
laatste gouverneur-genera!ll van Ier
land. Zij is geboren in Fermoy, · graaf
schap Cork, studeerde aan de Ierse lln\
vers1teit en speelde een belangrijke rol
in de Ierse revolutionnaire beweging. 

Mevrouw MacNeill is een vooraan-,
staande figuur in de society van Dublin 
en vice-presidente van de Ierse vrou
wenbeweging. Voor haar huw!:::lijk was
zij lerares. 

Ook Nederland zal nu in Duh1io een
gezantschap vestigen. Men mag aanne
men, dat jhr. J. W. M. Snouck Hurgron
je onze eerste gezant in Ierland wordt. 
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