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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen
ambtsberichten ') ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie van Johan Nafels Anakotta en 26 anderen, moge de
ondergetekende het volgende aantekenen.
Met afwijking van het in de wet op het Nederlandschap
omtrent de betaling bepaalde (artikel 3, tweede onderscheidenlijk vierde lid en vijfde lid, aanhef en onder 3e), worden voor kosteloze naturalisatie voorgedragen: de uit Indonesië afkomstige verzoekers, genoemd onder 1, 10, 12, 19
en 27, omdat zij door de in 1949 in Indonesië gewijzigde staatkundige verhoudingen de Nederlandse nationaliteit buiten
hun wil hebben verloren; de verzoekers, genoemd onder 4 en
21, die als vluchteling worden aangemerkt, op grond van de
gedane toezegging (vgl. de Memorie van Antwoord aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende de Justitiebegroting voor 1962, zitting 1961-1962 — 6500, stuk nr.10,
113); de verzoeker, genoemd onder 16, die meerderjarig werd
tijdens de behandeling van het verzoek van zijn vader, conform
de gebruikelijke gedragslijn; de verzoeker, genoemd onder 25,
conform de gebruikelijke gedragslijn ten aanzien van personen,
die vóór mei 1940 het Nederlanderschap hebben verloren door
de werking van artikel 7, onder 4e, van de wet op het Nederlanderschap.
Ten aanzien van de personen, genoemd onder 10, 18 en
19, wordt afgeweken van het in de wet omtrent de duur van
woonplaats in het Koninkrijk bepaalde (artikel 3, vijfde lid,
aanhef en onder 2e, van de wet op het Nederlanderschap).
De ondergetekende is van mening dat hiertoe voldoende aanleiding bestaat omdat deze uit Indonesië afkomstige verzoekers geacht kunnen worden reeds in genoegzame mate te zijn
aangepast aan de Nederlandse samenleving.
De onder 2, 5, 8, 13, 15 en 23, genoemde gehuwde vrouwen stellen evenals hun in het wetsontwerp genoemde echtgenoten prijs op het bezit van het Nederlanderschap. Aangezien
zij deze staat niet kunnen verkrijgen door het doen van een
kennisgeving worden zij voor naturalisatie voorgedragen.
De onder 3, 6, 7, 9, 22 en 26, voorgedragen verzoekers
zijn buiten het Koninkrijk geboren oud-Nederlanders, die,
omdat zij gedurende tien achtereenvolgende jaren buiten het
Koninkrijk hebben gewoond, hun nationaliteit hebben verloren ingevolge het bepaalde in artikel 7, onder 5e, van de
wet op het Nederlanderschap. Zij hadden door gebruik te
maken van de daartoe bij genoemd wetsartikel aangewezen
weg verlies van het Nederlanderschap kunnen voorkomen.
Ofschoon zij dit middel niet hebben aangewend blijken zij
prijs te stellen op het Nederlanderschap. Op grond van de
verkregen inlichtingen bestaat er voldoende aanleiding deze
verzoekers in het Nederlanderschap te herstellen.
Ten aanzien van de overige verzoekers moge het volgende
worden aangetekend.
De verzoeker Johan Nafels Anakotta, genoemd onder 1,
werd in 1927 te Merauke in het voormalige Nederlands NieuwGuinea geboren. Hij woonde daar te lande tot 1944, in welk
jaar hij in Australië in dienst trad bij de Koninklijke Marine.
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) De ingewonnen ambtsberichten zijn met de overige bij deze
memorie van toelichting overgelegde stukken nedergelegd ter griffie,
ter inzage van de leden.

Van 1945 tot 1951 verbleef hij in Indonesië; in laatstgenoemd
jaar kwam hij naar Nederland, doch in hetzelfde jaar vestigde
hij zich in Nieuw-Guinea. Na zijn ontslag uit militaire dienst
in 1952 was hij werkzaam in gouvernementsdienst. Sedert 1962
woont adressant in Nederland. Als fabrieksarbeider voorziet
hij in het gezinsonderhoud.
De Hongaarse verzoeker Elemér Cserép, genoemd onder
4, werd in 1908 te Ostffyasszonyfa (Hongarije) geboren. Adressant woont sedert einde 1955 in Nederland. Hij is gehuwd met
een eveneens Hongaarse vrouw en is werkzaam als ijzervlechter.
De Indonesische verzoeker Willem Antonie Frederik Joseph,
genoemd onder 10, werd in 1912 te Depok geboren. In 1935
werd hij gelijkgesteld met Europeanen. Adressant is in Indonesië werkzaam geweest bij de spoorwegen. Hij woont sedert
begin 1965 hier te lande. Zijn vrouw is van Nederlandse afkomst. Als vakman bij de Nederlandse Spoorwegen voorziet
verzoeker in het gezinsonderhoud. Na naturalisatie kan hij
pensioenrechten doen gelden.
De Chinese verzoeker Gwat Ping Koo, genoemd onder 11,
werd in 1933 te Semarang in Indonesië geboren. Sedert 1949
is hij woonachtig in Nederland. Als koopman heeft hij voldoende
inkomsten.
Pieter Willem Lat ui, voorgedragen onder 12, werd in 1927 te
Merauke (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea) geboren.
Verzoeker was van 1944 tot 1952 als telegrafist in dienst
van de Koninklijke Marine. Van 1952 tot 1962 was hij werkzaam in overheidsdienst in Nieuw-Guinea. Sedert laatstgenoemd
jaar woont hij in Nederland. Verzoeker is thans wederom als
telegrafist werkzaam bij de Koninklijke Marine.
De Duitse verzoeker Hermann Josef Lemaire, genoemd
onder 14, werd in 1908 te Mühlheim a/d Rijn in Duitsland
geboren. Sedert 1927 woont hij in ons land. Van april 1944
af diende hij verplicht als ziekenverpleger in het Duitse leger.
Adressant, die gehuwd is met een eveneens Duitse vrouw,
werkt als metaaldraaier. Verzoekers zoon Hennie Georg, die in
1945 te Hilversum werd geboren, wordt genoemd onder 16.
Robert Lenke, genoemd onder 17, werd in 1903 te Gmunden in Oostenrijk als Oostenrijker geboren. In 1932 emigreerde
hij naar Brazilië, van welk land hij in 1946 door naturalisatie
de nationaliteit verkreeg. Sedert 1958 woont hij in ons land.
Verzoeker is gehuwd met een Nederlandse vrouw. Uit eigen
middelen voorziet hij in zijn onderhoud.
De Indonesische verzoeker Sek Hie Loa, genoemd onder 18,
werd in 1898 te Djakarta geboren. Adressant is lid geweest van
de gemeenteraad van het voormalige Batavia en lid van de
Volksraad van Nederlands Oost-Indië. In 1940 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij woont
sedert 1964 in ons land; tevoren verbleef hij meermalen gedurende langere perioden hier te lande. Uit vermogen kan hij in
zijn levensonderhoud voorzien.
De onder 19 voorgedragen verzoeker Gerard Louis Felix
Maitimo, werd in 1941 te Makassar geboren. Zijn vader was
Nederlands onderdaan-niet-Nederlandcr; zijn moeder bezat voor het huwelijk het Nederlanderschap. Zij is na het
overlijden van haar man hertrouwd en heeft inmiddels door
naturalisatie de Nederlandse nationaliteit herkregen. Ver-
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zoeker woont sedert het begin van 1965 af hier ter lande.
Hij verdient zijn brood als discograaf.
De Italiaanse verzoeker Luigi Minetti, genoemd onder 20,
werd in 1935 te Torre Annuziata in Italië geboren. Van 1959
af is hij in Nederland woonachtig. Adressant is gehuwd met een
Nederlandse vrouw en is werkzaam als administratief ambtenaar C 2e klasse op arbeidsovereenkomst bij het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen.
De Hongaarse verzoeker Imre Laszlo Nagy, genoemd onder
21, werd in 1928 te Boedapest geboren. In 1956 ontvluchtte
hij zijn geboorteland en sedert december van dat jaar woont
hij in ons land. Adressant, die gestudeerd heeft aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Boedapest, is werkzaam als
kunstschilder.
De oud-Nederlander Hendrik Smit, genoemd onder 24,
werd in 1910 te Goor geboren. Hij emigreerde in 1953 naar
Canada; daar te lande werd hij in 1957 genaturaliseerd. Sedert
1964 woont hij weer in Nederland. Adressant is gehuwd met
een Nederlandse vrouw en werkt als ambtenaar op arbeidsovereenkomst bij het Ministerie van Justitie.

Wilhelm Teerink, de verzoeker, genoemd onder 25, werd
in 1907 te Gelsenkirchen in Duitsland als Nederlander geboren.
Hij verloor het Nederlanderschap in 1936 ingevolge het bepaalde in artikel 7, onder 4e, van de wet op het Nederlanderschap, door dienstneming in het Spaanse regeringsleger tijdens
de burgeroorlog daar te lande. Sedert 1938 woont hij weer in
ons land. Verzoeker is gehuwd met een Nederlandse vrouw
en verdient als kraanmachinist het brood voor zich en zijn
gezin.
De verzoekster Jebelina Floortje Wemay, genoemd onder
27, werd in 1942 te Djokjakarta geboren. Zij is van Ambonese
landaard. Sedert 1951 verblijft zij in Nederland. Adressante
is werkzaam als kinderverzorgster.
Met uitzondering van de Hongaarse verzoekers, genoemd
onder 4, 5 en 21, geldt ten aanzien van alle voorgedragenen,
dal zij rïa naturalisatie niet van dubbele nationaliteit zullen
rijn.
De Minister van Justitie,
SAMKALDEN.

