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PERSBERICHT	  
Uitgeverij	  Personalia	  nodigt	  u	  uit	  voor	  de	  presentatie	  van	  het	  politiek	  manifest	  
Kapitale	  Connecties	  op	  donderdag	  6	  februari	  2014	  van	  15.00	  uur	  tot	  16.00	  uur	  in	  
de	  Frits	  van	  der	  Poelzaal	  van	  Nieuwspoort.	  
	  
Naar	  schatting	  wonen	  er	  700.000	  tot	  ruim	  één	  miljoen	  Nederlanders	  in	  het	  
buitenland.	  Het	  aantal	  stemgerechtigde	  Nederlanders	  in	  het	  buitenland	  wordt	  
geschat	  op	  500.000.	  De	  komst	  van	  het	  internet	  en	  de	  huidige	  globalisering	  zijn	  van	  
grote	  invloed	  op	  de	  band	  tussen	  deze	  hedendaagse	  emigrant	  en	  Nederland	  zelf.	  De	  
culturele	  en	  economische	  vertakkingskracht	  van	  de	  Nederlanders	  in	  het	  buitenland	  
is	  van	  grote	  waarde	  voor	  Nederland	  zelf.	  Andere	  Europese	  landen	  hebben	  al	  eerder	  
besloten	  hun	  burgers	  in	  het	  buitenland	  een	  aparte	  plek	  in	  hun	  politieke	  bestel	  te	  
geven.	  
	  
Op	  basis	  van	  zowel	  zijn	  eigen	  internationale	  campagne	  als	  kandidaat-‐Kamerlid	  
(2012,	  onder	  andere	  rondom	  het	  thema	  dubbele	  nationaliteit)	  als	  talloze	  
gesprekken	  met	  Nederlanders	  in	  het	  buitenland	  heeft	  Eelco	  Keij	  (36)	  een	  politiek	  
manifest	  geschreven	  waarin	  een	  pleidooi	  wordt	  gehouden	  voor	  een	  nieuwe	  
politieke	  vertegenwoordiging	  van	  Nederlanders	  in	  het	  buitenland.	  
De	  twee	  leidende	  vragen	  luiden:	  welke	  meerwaarde	  heeft	  de	  (oud-‐)Nederlander	  in	  
het	  buitenland	  voor	  Nederland	  zélf,	  en	  hoe	  gaan	  andere	  Europese	  landen	  politiek	  
gezien	  met	  hun	  burgers	  in	  het	  buitenland	  om?	  Op	  basis	  van	  uitgebreid	  
bronnenonderzoek	  komt	  Keij	  met	  suggesties	  en	  aanbevelingen	  bestemd	  voor	  de	  
politieke	  partijen	  in	  Den	  Haag.	  
	  
Graag	  willen	  wij	  u	  voor	  deze	  persconferentie	  uitnodigen.	  Nadere	  details	  over	  de	  
opzet	  van	  de	  persconferentie	  volgen	  zo	  spoedig	  mogelijk.	  
	  
Wij	  hopen	  u	  op	  6	  februari	  a.s.	  te	  mogen	  begroeten	  en	  verzoeken	  u	  om	  u	  vóór	  30	  
januari	  via	  info@uitgeverijpersonalia.nl	  aan	  te	  melden.	  	  
	  
Hoogachtend,	  
	  
Seb	  van	  der	  Kaaden,	  Uitgeverij	  Personalia	  
Eelco	  Keij,	  Auteur	  
	  
Contact:	  
Uitgeverij	  Personalia	  
Valge	  3	  
9965	  PD	  LEENS	  
Tel:	  0595-‐577217	  
Mobiel:	  06-‐34099094	  
info@uitgeverijpersonalia.nl	  	  
www.uitgeverijpersonalia.nl	  
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