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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen
ambtsberichten 1 ) ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie
van Johan Louis Paul Gasper en 18 anderen, moge de ondergetekende het volgende aantekenen.
Johan Louis Paul Gasper, genoemd in artikel 1, onder 1,
is in 1927 te Bandoeng uit Nederlandse ouders geboren. Verzoeker kwam in 1946 naar Nederland ten einde hier zijn opleiding te voltooien. Hij is in het bezit van de diploma's 5-jarige
Hogere Burgerschool en Middelbaar Technische school. Omdat
hij voornemens was naar Indonesië terug te keren opteerde hij
in 1951 voor de Indonesische nationaliteit. Nu de gewijzigde
omstandigheden zijn repatriëring in de weg staan, stelt hij er
prijs op het Nederlanderschap te herkrijgen. Verzoeker is
werkzaam als laboratoriumassistent en kan op voldoende wijze
in zijn onderhoud voorzien.
De Duitse verzoekster Margarete Erna Joern, genoemd in
artikel 1, onder 2, is in 1907 te Maagdenburg in Duitsland
geboren. Zij woont reeds meer dan 23 jaren zonder onderbreking hier te lande. Als hulp in de huishouding voorziet zij
in haar onderhoud.
Eldert Frangois Maurits Kok, genoemd in artikel 1, onder
3, is in 1934 te Amsterdam als Nederlander geboren. Hij heeft
de Nederlandse nationaliteit verloren door in 1959, zonder
daartoe bekomen verlof, dienst te nemen bij het Franse Vreemdelingen Legioen. Sedert maart 1960 is verzoeker wederom
hier te lande woonachtig. Hij zal gaarne in het Nederlanderschap worden hersteld. Als assistent-accountant voorziet hij in
zijn onderhoud.
De verzoeker Kiem Keng Kwee, genoemd in artikel 1, onder
4, is in 1927 te Djatipiring in Indonesië geboren. Hij woont
sedert 1946 in Nederland. Verzoeker, die astronomie studeerde aan de Rijksuniversiteit te Leiden, is als wetenschappelijk
ambtenaar bij deze Universiteit werkzaam. Zijn echtgenote
bezat voor het huwelijk de Nederlandse nationaliteit.
In artikel 1, onder 5, wordt voorgedragen de Duitse verzoeker Friedrich Werner Wilhelm Lakemeier. Deze is in 1931
te Bonn geboren uit het huwelijk van een Duitse vader en een
van origine Nederlandse moeder. Op jeugdige leeftijd kwam
hij met zijn moeder herwaarts. Hij woont thans ruim 21 jaren
zonder onderbreking hier te lande. Zijn echtgenote bezit de
Nederlandse nationaliteit. Verzoeker is als kantoorbediende
werkzaam.
Jacob Lubbers, genoemd in artikel 1, onder 6, is de zoon
van een Duitse vader en een van oorsprong Nederlandse moeder. Hij is in 1937 te Hardenberg in Overijssel geboren en
heeft steeds in Nederland gewoond. Zijn echtgenote en de uit
zijn huwelijk geboren kinderen bezitten reeds de Nederlandse
nationaliteit. Als fabrieksarbeider voorziet hij in het onderhoud
van zich en zijn gezin.
Quido Nettl, genoemd in artikel 1, onder 7, is in 1899 te
Cervena Recice (Tsjechoslowakije) geboren. Hij bezit de
Tsjechoslowaakse nationaliteit. Onder de druk der omstandigheden heeft hij in 1947 zijn geboorteland verlaten. Komende
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) Zijn met de overige bij deze memorie van toelichting overgelegde
stukken nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden.

uit Frankrijk vestigde hij zich in 1954 hier te lande. Als adjunct-directeur van een papierfabriek heeft verzoeker een genoegzaam bestaan.
In artikel 1, onder 8, wordt genoemd de oud-Nederlander
Maurits Richter. Verzoeker, die in 1901 te Menado is geboren,
verloor de Nederlandse nationaliteit ten gevolge van zijn optie
voor de Indonesische nationaliteit. Hij woont sedert december
1957 in Nederland en voorziet als handelsagent in het onderhoud van zich en zijn gezin.
Maria Magdalena Szymkowiak, genoemd in artikel 1, onder
9, werd in 1906 te Herten in Duitsland uit Poolse ouders geboren. Later verkreeg zij de Duitse nationaliteit. Verzoekster
kwam in 1931 naar Nederland en heeft, met een onderbreking
van 1950 tot 1952, sedertdien steeds hier gewoond. Als hulp
in de huishouding verdient zij het brood.
De verzoekster Akke de Vries, genoemd in artikel 1, onder
10, is in 1888 te Utrecht als Nederlandse geboren. Kort na haar
huwelijk met de Nederlander Johannes Hendricus Xaverius
Paleologo vertrok zij met haar echtgenoot naar NederlandschIndië. In 1935 is haar man daar te lande overleden. Van 1938
tot 1953 woonde verzoekster in de Verenigde Staten van Amerika. Gedurende haar verblijf daar te lande verkreeg zij op haar
verzoek de Amerikaanse nationaliteit. Zij woont thans weder in
Nederland en stelt er prijs op haar oorspronkelijke nationaliteit
te herkrijgen. Verzoekster geniet pensioen.
Peter Wollrabe, genoemd in artikel 1, onder 11, is in 1928
te Soerabaja geboren. Hij bezat door geboorte de Nederlandse
nationaliteit. Verzoeker vestigde zich in 1948 in Nederland.
Omdat hij voornemens was na voltooiing van zijn opleiding
naar Indonesië terug te keren, opteerde hij in december 1951
voor de Indonesische nationaliteit. Nu de omstandigheden zijn
terugkeer onmogelijk maken wenst hij het Nederlanderschap
te herkrijgen. Verzoeker, die met een Nederlandse vrouw is
gehuwd, voorziet als correspondent in het onderhoud van zich
en zijn gezin.
De in artikel 2 genoemde verzoekers zijn allen afkomstig uit
Indonesië. Zij worden voor kosteloze naturalisatie in aanmerking gebracht omdat zij ten gevolge van de gewijzigde
staatkundige verhoudingen de Nederlandse nationaliteit buiten
hun wil hebben verloren. De verzoekers, genoemd onder 1 en
2, voldoen voorts nog niet geheel aan het met betrekking tot
de woonplaats binnen het Koninkrijk in artikel 3, vierde lid,
onder 2°, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, bepaalde. De omstandigheid echter dat zij reeds
in Indonesië behoorden tot de Nederlandse samenleving, rechtvaardigt naar het oordeel van de ondergetekende hun naturalisatie met afwijking van bovenaangehaalde wetsbepaling.
Willem Anakotta, genoemd in artikel 2, onder 1, is in 1924
op Ambon geboren als zoon van een met Europeanen gelijkgesteld Nederlands onderdaan (niet-Nederlander). Verzoeker
is met een Nederlandse vrouw gehuwd. Hij woont sedert 1957
hier te lande. Als monteur voorziet hij in het onderhoud van
zich en zijn gezin.
Reinier Denekamp, genoemd in artikel 2, onder 2, is in 1938
te Gombong geboren. Verzoeker, wiens moeder bij zijn geboorte is overleden, werd kort na zijn geboorte als pleegkind

4
opgenomen in het gezin van een met een Nederlander gehuwde zuster van zijn moeder. Met zijn pleegmoeder kwam
hij in 1957 naar ons land. Hij heeft zich voor scheepswerktuigkundige bekwaamd en werkt, in afwachting van het verkrijgen
van een betrekking als zodanig, op een machinefabriek.
In artikel 2, onder 3, wordt voorgedragen de persoon bekend
als Herman Fukur. Verzoeker, die in 1922 te Madioen werd
geboren, woont sedert 1952 op Nederlands-Nieuw-Guinea. Hij
is werkzaam als hoofdklerk bij de Afdeling Politie van de
Dienst van Binnenlandse Zaken daar te lande. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt aan verzoeker bij de wet de
namen te verlenen waaronder hij bekend staat.
De verzoeker genoemd in artikel 2, onder 4, Charles Louis
Johannes, is in 1931 te Bandoeng geboren. Hij woont sedert
1952 op Nederlands-Nieuw-Guinea waar hij werkzaam is als
commies-redacteur bij een scheepswerf. Verzoekers echtgenote
bezat voor het huwelijk de Nederlandse nationaliteit.
Jan Balthazar Maspaitella, genoemd in artikel 2, onder 5,
is afkomstig van Ambon waar hij in 1927 werd geboren. Van
1947 tot 1951 deed hij dienst in het Koninklijk NederlandsIndische Leger. Sedert laatstgenoemd jaar woont hij hier te
lande. Hij is met een Nederlandse vrouw gehuwd. Als fabrieksarbeider kan verzoeker op voldoende wijze in het onderhoud
van zich en zijn gezin voorzien.
De verzoeker, Sepnath Ralahalu, genoemd in artikel 2, onder
6, werd in 1909 te Kroengsempoen in Atjeh geboren. Hij
diende van 1926 tot 1951 in het Koninklijk Nederlands-Indische Leger, laatstelijk als sergeant. Sedert april 1951 verblijft

hij met zijn echtgenote hier te lande. Verzoeker is op een
scheepswerf werkzaam.
Jacky Saian, genoemd in artikel 2, onder 7, geboren in
1909 te Bogor, woont sedert 1947 hier te lande. Voordien had
hij van 1940 af als wasbaas dienst gedaan op Nederlandse
schepen. Verzoeker, die met een Nederlandse vrouw is gehuwd, voorziet als fabrieksarbeider in het onderhoud van zich
en zijn gezin.
In artikel 2, onder 8, wordt voorgedragen de persoon
bekend als Lieske Smit. Zij is in 1902 te Djatinegara in Indonesië geboren. Op zeer jeugdige leeftijd werd zij opgenomen
in een Nederlands pleeggezin, waar zij een Nederlandse opvoeding heeft genoten. Adressante, wier in juli 1951 vanuit
Indonesië ingediend naturalisatieverzoek aan de wet voldoet,
woont sedert augustus 1960 hier te lande. Na naturalisatie kan
haar pensioen worden uitbetaald, waarop zij rechten kan doen
gelden in verband met haar werkzaamheden in dienst van de
overheid van 1920 tot 1942 en van 1946 tot 1953.
Met uitzondering van de Tjechoslowaakse verzoeker genoemd in artikel 1, onder 7, geldt ten aanzien van alle voorgedragenen, dat zij, hetzij omdat zij thans geen nationaliteit
hebben, hetzij omdat zij hun nationaliteit door de voorgestelde
naturalisatie zullen verliezen, niet een dubbele nationaliteit
zullen hebben.
De Minisier van Justitie,
A. C. W. BEERMAN.

