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“H
et manifest komt niet uit de 

lucht vallen, het is organisch 

gegroeid”, vertelt Keij vanuit 

zijn huis in New York. Hij 

speelde een grote rol bij de discussie rond 

dubbele nationaliteit en probeerde daarna de 

belangen van Nederlanders in het buiten-

land op de agenda te krijgen bij de Tweede 

Kamerverkiezingen.

Keij kwam bij D66 op de kieslijst, maar dat 

resulteerde niet in een Kamerzetel. Wel nam 

hij zich voor te proberen om eindelijk eens de 

meerwaarde voor Nederland zelf van expats 

en emigranten in kaart te brengen. Daarvoor 

deed hij uitgebreid bronnenonderzoek, soms 

ondersteund door bezoek aan Nederlandse 

gemeenschappen in onder andere Wenen, 

Londen, Berlijn en Australië.

Capaciteit te weinig benut
“Het is een groeiproces geweest”, zegt Keij. 

“Waar ik nu sta is veel verder dan een jaar 

geleden.” Belangrijkste nieuwe inzichten: ten 

eerste de samenhang tussen de aanwezig-

heid in landen van veel expats en emigran-

ten en economisch gewin voor Nederland 

– deze is nog veel groter dan hij had kunnen 

vermoeden. Ten tweede het inzicht dat ze 

in landen dicht bij Nederland al veel verder 

zijn in het creëren van politieke ruimte voor 

hun burgers in het buitenland. “Het is dus in 

het eigen belang van politici om ze actiever 

in het politieke bestel in te kapselen.” Maar 

dat gebeurt veel minder dan in bijvoorbeeld 

Frankrijk of Italië, waar expats en emigran-

ten zelfs eigen zetels hebben. “De capaciteit 

van Nederlanders in het buitenland wordt 

lang niet optimaal benut.”

Op zich voldoet Nederland volgens Keij 

aan alle voorwaarden om een systeem zoals 

in Frankrijk of Italië op te bouwen – “enorm 

actief in het buitenland, een open econo-

mie” – maar er bestaat bij sommige groepen 

ook weerstand. “De oogluiken in Nederland 

mogen wel wat meer open gaan.”

Van twee walletjes eten
Te vaak wordt bijvoorbeeld nog gedacht over 

expats en emigranten als mensen die “van 

twee walletjes eten”; die allemaal rijk zijn en 

vanuit hun luxe optrekje in het buitenland 

opeens meer inspraak willen in Nederland. 

Een allang achterhaald beeld, zegt Keij.

Begin 21ste eeuw, aan het einde van de derde 

Nederlandse emigratiegolf, is er sprake 

van een nieuw soort emigrant. “Ze zijn via 

internet beter geïnformeerd, gaan niet meer 

weg met de intentie om voorgoed weg te 

zijn en hebben niet meer vijftig jaar lang een 

romantisch beeld van Nederland. Dat beeld 

wordt nu telkens geactualiseerd.” Maar Den 

Haag heeft daar onvoldoende oog voor, zoals 

recent weer bleek uit het intrekken van de 

steun voor Nederlands taalonderwijs. “Als je 

niet investeert in de kinderen van je eigen 

burgers in het buitenland, geef je ze dus ook 

geen reden om terug te gaan naar Nederland 

als ze groter zijn.”

Bruggen slaan
Den Haag is niet kwaadwillend, denkt Keij, 

eerder onvoldoende geïnformeerd. Want juist 

in landen met een eigen vertegenwoordiging 

voor expats en emigranten wordt gehamerd 

op het belang van taalonderwijs. “Ik verzin 

natuurlijk helemaal niets nieuws in het ma-

nifest. Ik kijk alleen naar wat er al bestaat.”

Het manifest moet dus vooral “bruggen 

slaan” met Nederland. En als dat uiteindelijk 

leidt tot aparte Kamerzetels voor expats en 

emigranten, dan des te beter. Maar Keij’s 

eerste doel ligt dichter bij huis: alle politieke 

partijen een aparte portefeuille in de fractie 

voor Nederlanders in het buitenland. Zodat, 

als er toch weer eens een kwestie speelt zoals 

die rond dubbele nationaliteit of Nederlands 

taalonderwijs, er niet eerst een internet-

petitie in het leven moet worden geroepen 

voordat de politiek er aandacht aan besteedt. 

“Er valt echt nog een wereld te winnen.”  Q
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Na zijn campagne om na-

mens Nederlanders in het 

buitenland in de Tweede Ka-

mer te komen, begon Eelco 

Keij te schrijven aan een poli-

tiek manifest. Hij werd zelf 

verrast door de bevindingen.
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