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GGeeeeff  iieeddeerreeeenn  ddee  kkaannss  ddee  dduubbbbeellee
nnaattiioonnaalliitteeiitt  ttee  kkrrĳĳggeenn

In je nadagen het middelpunt van het nieuws zijn - dat overkwam André
Hissink uit Canada. '102-jarige oorlogsveteraan krijgt Nederlanderschap
terug', kopte Trouw (27 mei). Het nieuws haalde de kranten, het Journaal
en bleef zelfs in het buitenland niet onopgemerkt.

Velen zullen een traantje hebben weggepinkt. Wat prachtig! Want wie
gunt het zo'n Engelandvaarder nu niet dat hij het Nederlanderschap te-
rugkrijgt? André Hissink mag als Nederlander sterven.

De Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN), belangenorganisatie
voor meer dan 1 miljoen Nederlanders in het buitenland, is ontzettend blij
voor veteraan Hissink. We zijn trots op Andrés inzet voor Nederland in
het verleden, en hier is niets minder dan een heel, heel groot onrecht
rechtgezet.

Maar het nieuws is tegelijkertijd zuur. Erg zuur. Want er zijn nog duizen-
den andere onvrijwillige oud-Nederlanders, over de gehele wereld, die
niet zo'n geluk hebben als André. Totdat de Rijkswet op het
Nederlanderschap gewijzigd wordt, zal het voor de meesten onder hen wél
te laat zijn. Want tot op de dag van vandaag, al sinds de negentiende
eeuw, houdt Nederland vast aan het principe dat men maar één nationali-
teit mag hebben. Degenen die er twee hebben, zijn de uitzondering.

Europees gezien is Nederland dan weer de uitzondering, en niet in posi-
tieve zin. De meeste Europese landen, en bijna alle West-Europese lan-
den, staan dubbele nationaliteit namelijk gewoon toe, in lijn met de hui-
dige moderne tijd. Daarmee krijg je geen onterechte onvrijwillige oud-
burgers meer. Daarmee hoeven geen traantjes meer te worden wegge-
pinkt wanneer een decennialang onrecht teniet wordt gedaan. Dan krijg je
gewoon tevreden en trotse Nederlanders buiten Nederland, de beste am-
bassadeurs die je je maar kunt voorstellen.

NNooooiitt  ooppggeevveenn

Firefox https://digitalekrant.trouw.nl/trouw/1576/?gatoken=eyJ1c2VyX2lkIjoi...

1 of 2 04/06/2022, 04:28



Wat ruim tien jaar geleden vanuit New York als de grassrootsbeweging
NederlanderBlijven begon, is na een keur aan petities, campagnes, me-
diaoptredens en politieke lobby uitgegroeid tot de mondiale belangenor-
ganisatie Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN). Die zal het
nationaliteitsgevecht nooit, maar dan ook nooit opgeven.

Laat 2022 het jaar van verandering zijn, het kantelpunt. In het regeerak-
koord van dit kabinet staat namelijk de wens om dit alles op te lossen.
Maar die wens is tot nu toe niet gehonoreerd. Dit is de tijd om in actie te
komen.

Geef iedereen de kans om die dubbele nationaliteit te krijgen. En geef ie-
dereen de kans om het ten onrechte verloren Nederlanderschap terug te
krijgen.

Oftewel: laat iedereen nu André zijn, en laat niemand ooit meer André
zijn.

Eelco Keij voorzitter Stichting Nederlanders Buiten Nederland
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