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Naturalisatie van Chang, De Min
en 21 anderen
MEMORIE VAN TOELICHTING
Nr. 3

Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen ambtsberichten ') ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie
van De Min Chang en 21 anderen, moge de ondergetekende
het volgende aantekenen.
De uit Indonesië afkomstige verzoekers, genoemd onder 3,
6, 7, 8, 13, 16, 18 en 21, worden met afwijking van het in de
wet op het Nederlanderschap omtrent de betaling bepaalde
(artikel 3, tweede lid en vijfde lid, aanhef en onder 3e), voorgedragen voor kosteloze naturalisatie, omdat zij door de in
1949 in Indonesië gewijzigde staatkundige verhoudingen de
Nederlandse nationaliteit hebben verloren.
Ten aanzien van de verzoekers genoemd onder 6, 7, 13,
16 en 21, wordt afgeweken van het in de wet omtrent de
verblijfstermijn bepaalde (artikel 3, vijfde lid, aanhef en onder
2e, van de wet op het Nederlanderschap). De ondergetekende
is van mening dat hiervoor voldoende aanleiding bestaat, vermits het betreft uit Indonesië afkomstige personen die de Nederlandse nationaliteit hebben bezeten en deze buiten hun toedoen hebben verloren. De verzoekster, genoemd onder 12, die
meerderjarig werd tijdens de behandeling van het verzoek van
haar onder 11 genoemde vader, overeenkomstig de gebruikelijke gedragslijn.
Onder 1 wordt voorgedragen de Chinese verzoekster De Min
Chang. Adressante, die in 1938 te Chungking (China) werd
geboren, kwam in 1945 met haar ouders herwaarts. Het gezin
vestigde zich in 1951 op Curacao. vanwaar verzoekster zich
in 1961 andermaal in Nederland vestigde. Als assistente-patroontekenares voorziet zij in haar onderhoud.
De onder 2 genoemde verzoeker Johannes Wilhelmus
Dierckx, werd in 1920 geboren te Hooge en Lage Mierde uit
het huwelijk van een Belg en een van origine Nederlandse
vrouw. Adressant, die met een Nederlandse vrouw is gehuwd,
bezit de Belgische nationaliteit. Nimmer woonde hij btiitenslands. Verzoeker is werkzaam in overheidsdienst en kan op
voldoende wijze in het gezinsonderhoud voorzien.
Willi Engelmann, genoemd onder 3. werd in 1916 te Malang
(Indonesië) geboren als kind van een Duitse vader en een
moeder die voor het huwelijk Nederlands onderdaan-niet-Nederlander was. Vermoedelijk bezit adressant thans uitsluitend
de Duitse nationaliteit. Verzoeker woonde van 1929 tot 1940
en van 1950 tot 1962 in Nieuw-Guinea. Sedert laatstgenoemd
jaar is hij in Nederland gevestigd. Als metaalbewerker voorziet hij in zijn onderhoud.
De Italiaanse verzoeker Angelo Erdas, genoemd onder 4,
werd in 1937 te Oristano in Italië geboren. Sedert 1956 is hij
hier te lande gevestigd. Zijn vrouw is Nederlandse. Adressant
verdient als mijnwerker het brood voor zich en de zijnen.
Helene Esser, de verzoekster, genoemd onder 5, werd in
1911 te Baesweiler in Duitsland geboren. Zij bezit de Duitse
nationaliteit. Adressante is reeds meer dan vijfenveertig jaren
in Nederland woonachtig. Zij is werkzaam als huishoudster.
Onder 6 en 7 worden voorgedragen de gebroeders André
Julius Leonard en Arthur William Eduard Felchlin. Zij wer1
) De ingewonnen ambtsberichten zijn met de overige bij de/e
memorie van toelichting overgelegde stukken nedergelegd ter griffie,
ter inzage van de leden.

den onderscheidenlijk in 1940 te Djakarta en in 1941 te Soerabaja geboren. Htm eveneens in Indonesië geboren vader was
van Zwitserse afstamming; hun moeder was van Nederlandse
origine. Met htm ouders kwamen zij in 1963 naar Nederland.
De vader is reeds genaturaliseerd. André Julius Leonard is
werkzaam als fabrieksarbeider en Arthur William Eduard volgt
hier te lande een omscholingscursus.
Bastiaan Matheis Frans, genoemd onder 8, werd in 1909
te Kedcwan in Indonesië geboren. Hij is van Ambonese Iandaard. Verzoeker, die enige jaren in het Koninklijk NederlandsIndische Leger heeft gediend, werd in 1951 naar Nederland
overgebracht. Sedertdien heeft hij steeds hier te lande gewoond. Als fabrieksarbeider voorziet hij in het onderhoud van
zich en zijn onder 9 genoemde echtgenote, die van Chinese
afstamming is.
Gerard Fuchs, genoemd onder 10, werd in 1907 te Kerkrade
geboren. Hij heeft zijn gehele leven in Nederland gewoond.
In 1913 is hij uit het Duitse staatsverband ontslagen zodat hij
sedertdien zonder nationaliteit is. Verzoeker, die als mijnwerker werkzaam is geweest, is thans gepensioneerd.
De Belgische verzoeker Theodoor Hubert Hornix, genoemd
onder 11, werd in 1918 te Kinrooi in België geboren als zoon
van een Belg en een Nederlandse vrouw. Sedert 1947 woont hij
in Nederland. Adressant is gehuwd met een Nederlandse
vrouw. Hij is mijnwerker van beroep.
De persoon, bekend als Isah, weduwe van Willi Harri Adolf
Eberhardt, wordt genoemd onder 13. Verzoekster werd omstreeks 1907 te Bogor (Indonesië) geboren. Door huwelijk in
1931 verkreeg zij de Duitse nationaliteit, die zij thans nog
bezit. Haar man is in 1952 overleden. Adressante woont sedert 1961 in Nederland. Zij geniet weduwenpensioen. Van de
gelegenheid wordt gebruik gemaakt om verzoekster de geslachtsnaam ..Eberhardt", die zij naar Duits recht reeds draagt,
en de voornaam „Isah" te verlenen.
De staatloze verzoeker Peter Jakob Mori, genoemd onder 14,
werd in 1913 te Süchteln in Duitsland geboren als zoon van
een staatloze vader en een Nederlandse moeder. Toen hij vijf
jaren oud was kwam hij met zijn ouders naar Nederland. Hij
woont sindsdien zonder onderbreking hier te lande. Zijn echtgenote en de uit het huwelijk geboren kinderen bezitten reeds
de Nederlandse nationaliteit. Als typograaf voorziet verzoeker
in het gezinsonderhoud.
Onder 15 wordt voorgedragen de Poolse verzoekster Maria
Polier. Zij werd in 1908 te Warschau geboren. Verzoekster
huwde in 1932 met de eveneens Poolse onderdaan Hugo Neugroeschl. Haar echtgenoot is in 1942 in een Duits concentratietiekamp overleden. Adressante is in 1940 haar geboorteland
ontvlucht en kwam in 1953 uit Italië naar Nederland. Zij leeft
van een z.g. Wiedergutmachungsuitkering.
De uit Indonesië afkomstige verzoeker Reynold Henry Rerimassie, genoemd onder 16, werd in 1928 te Bandoeng geboren.
Zijn vader was in 1919 met Europeanen gelijkgesteld; zijn
moeder was van Nederlandse origine. Adressant kwam in
1962 met zijn door afstamming Nederlandse echtgenote en
de uit het huwelijk geboren kinderen herwaarts. Als kantoorbediende voorziet hij in het onderhoud van zich en de zijnen.
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De Italiaanse verzoeker Giuseppe Roverso, genoemd onder
17, werd in 1900 te Chiampo in Italië geboren. Hij is sedert
1933 woonachtig in Nederland. Hij is met een Nederlandse
vrouw gehuwd. Verzoeker is beeldhouwer van beroep en kan
op voldoende wijze in het gezinsonderhoud voorzien.
Mariana Ruipassa, genoemd onder 18, werd in 1910 te
Tjimahi in Indonesië geboren. Zij woont sedert 1951 onafgebroken in ons land. Wijlen haar echtgenoot was in dienst van
het Koninklijk Nederlands-Indische Leger. Na naturalisatie kan
verzoekster aanspraak maken op weduwenpensioen.
Onder 19 wordt genoemd de Duitse verzoeker Erich Schafers. Adressant, die in 1943 te Schalbruch in Duitsland werd
geboren, kan geacht worden sedert 1949 in het Koninkrijk te
hebben gewoond. Adressant bezoekt een Uitgebreid Technische
School. Als bouwkundige voorziet hij in zijn onderhoud.
De Duitse verzoeker Klaus Jörg Schott, genoemd onder 20,
werd in 1934 te Neuruppin in Duitsland geboren. Hij woont
van 1956 af in Nederland en is met een Nederlandse vrouw
gehuwd. Verzoeker is als hoornist verbonden aan het Overijssels Philharmonisch Orkest.
De Chinese verzoeker Teddy Weynand Edmond Tan, genoemd onder 21, werd in 1936 te Bwool in Indonesië geboren.
Hij heeft de Indonesische nationaliteit, die hij als geboren Ne-

derlands onderdaan-niet-Nederlander bij de soevereiniteitsoverdracht verkreeg, inmiddels verloren. Van 1951 tot 1962
heeft hij op Nederlandse schepen gevaren. Sedert 1960 is hij
in Nederland gevestigd. Thans is hij als wal-donkeyman in
dienst bij een Nederlandse scheepvaartmaatschappij. Zijn echtgenote is Nederlandse.
Onder 22 wordt voorgedragen de oud-Nederlander Herman
Weima. Verzoeker, die in 1911 te Elburg werd geboren, emigreerde in 1938 naar Argentinië, waar hij in 1950 op zijn verzoek werd genaturaliseerd. Sedert 1963 is hij weer in Nederland gevestigd. Verzoekers vrouw en kinderen bezitten het
Nederlanderschap. Als scheepsexpert heeft hij een bestaan.
Met uitzondering van de Poolse verzoekster, genoemd onder
15, geldt ten aanzien van alle voorgedragenen, dat zij na
naturalisatie niet van dubbele nationaliteit zullen zijn.
De Minister van Justitie,
SAMKALDEN.

