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Naturalisatie van Al-Hillal, Nadhim Shakir Mohammed
en 20 anderen
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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen
ambtsberichten1) ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie
van Nadhim Shakir Mohammed AI-Hillal en 20 anderen, moge
de ondergetekende het volgende aantekenen.
Onder 1 wordt voorgedragen de Iraakse verzoeker Nadhim
Shakir Mohammed Al-Hillal. Hij werd in 1939 te Basrah in
Irak geboren en woont sedert 1960 zonder onderbreking hier te
lande. Adressant is met een Nederlandse vrouw gehuwd en is
werkzaam als technisch tekenaar.
De onder 2 genoemde Duitse verzoekster Helene Braun,
werd in 1909 te Baesweiler (Duitsland) geboren. Zij is sedert
1936 in Nederland woonachtig. Adressante is religieuze.
De Belgische verzoekster Johanna Hermina Helena Carprieaux, genoemd onder 3, werd in 1945 te Utrecht geboren. Zij
woont sedert haar geboorte in Nederland. Adressante is werkzaam als onderwijzeres.
Romualdus Justinas Kornelis Cemeska, genoemd onder 4,
werd in 1936 te Memel, thans genoemd Klaipéda, in het
voormalige Litauen geboren uit het huwelijk van een Litauer
en een van origine Nederlandse vrouw. Adressant, wiens
nationaliteit niet bekend is, woont sedert 1943 in ons land.
Hij verdient zijn brood als arbeider in een werkplaats voor
aangepaste arbeid. Omdat verzoeker vrijwillig bij de Koninklijke Landmacht heeft gediend, wordt hij, 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.
Onder 5 wordt genoemd de verzoeker van Poolse herkomst,
Wladislaw Glazewski. Adressant die in 1911 in Polen werd
geboren en bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in
Poolse militaire dienst was, week na de overweldiging van zijn
vaderland uit naar Hongarije, vluchtte van daar in 1940 naar
Frankrijk en vervolgens naar Engeland waar hij werd ingedeeld
in het 1ste Poolse leger. Hij nam deel aan de invasie en de
veldtocht door West-Europa en vestigde zich na zijn demobilisatie in Nederland. Als machinebankwerker voorziet hij in
zijn onderhoud. In verband met zijn deelname aan de geallieerde oorlogvoering wordt voor zijn naturalisatie geen betaling verlangd.
Maximilian Joseph Grosse, genoemd onder 6, werd in 1916
te Djakarta (Indonesië) geboren als zoon van een Britse vader
en een Nederlandse moeder. Adressant woont sedert 1957 hier
te lande. Hij is werkzaam als boekhouder-correspondent bij een
verzekeringsmaatschappij. Verzoeker en zijn onder 7 genoemde
van origine Nederlandse echtgenote, worden geacht de Britse
nationaliteit te bezitten
De Zuidafrikaanse verzoeker Jacob Engelbert Tilleman
Langlere, genoemd onder 8, werd in 1933 te Utrecht geboren
uit het huwelijk van een Zuidafrikaan en een Nederlandse
vrouw. Sinds zijn geboorte woont adressant hier te lande.
Zijn vrouw is Nederlandse. Als verwarmingsmonteur voorziet
hij in het gezinsonderhoud.
De Britse verzoeker Aldwin Hamilton Lee, voorgedragen
onder 9, werd in 1919 te Port of Spain (Trinidad en Tobago)
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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.

geboren. In 1945 vestigde hij zich in de Nederlandse Antillen,
vanwaar hij in 1965 herwaarts kwam. Adressant is met een
Nederlandse vrouw gehuwd en verdient als machinetekenaar
het brood voor zich en de zijnen.
Onder 10 wordt genoemd de Duitse verzoeker Wilhelm Manfred Mundt, die in 1939 te Zülpich in Duitsland werd geboren.
Adressant woont van 1955 af zonder onderbreking hier te
lande. Hij is met een Nederlandse vrouw gehuwd en is werkzaam als constructietekenaar.
Amedeo Orru, voorgedragen onder 11, werd in 1934 te
San Gavino Monreale in Italië geboren. Sedert 1959 woont hij
in Nederland. Zijn vrouw is Nederlandse. Als kelner voorziet
adressant in het gezinsonderhoud.
De onder 12 genoemde Britse verzoeker Malcolm John
Penrose, werd in 1942 te Penzance (Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Koloniën) geboren. Adressant verblijft van
1946 af in ons land en is gehuwd met een Nederlandse vrouw.
Adressant is stuurman ter koopvaardij.
De Duitse verzoekster Albine Pospiech, genoemd onder 13,
werd in 1905 te Bottrop in Duitsland geboren. Adressante
woonde in Nederland van 1922 tot 1928 en van 1932 tot 1943
en is sedert 1952 hier te lande gevestigd. Zij maakt deel uit
van een kloostergemeenschap.
De verzoeker Sergio Renato Scarpa, genoemd onder 14,
werd in 1930 te Venetië (Italië) geboren. Hij bezit de Italiaanse nationaliteit. Sedert 1955 woont adressant hier te lande.
Hij is gehuwd met een Nederlandse vrouw en is elektrisch
lasser van beroep.
Ferdinand Frans Schmitz, de Duitse verzoeker, genoemd
onder 15, werd in 1936 te Vorden geboren uit het huwelijk
van een Duitser en een Nederlandse vrouw. Sinds zijn geboorte
woont adressant hier te lande. Zijn vrouw is Nederlandse.
Verzoeker is werkzaam als bedrijfsleider van een textielfabriek.
Onder 16 wordt voorgedragen de Duitse verzoeker Wolfgang
Martin Stritzke. Hij werd in 1933 te Berlijn geboren en verblijft
sedert 1961 in Nederland. Adressant is met een Nederlandse
vrouw gehuwd en werkt als orthopedisch schoenmaker. Een
minderjarig kind uit een eerder huwelijk van verzoeker verblijft in Duitsland en wordt in verband daarmede in artikel
2 uitgesloten van medenaturalisatie. Adressant heeft met deze
uitsluiting ingestemd.
Hassan Tan, de Indonesische verzoeker, genoemd onder 17,
werd in 1921 op Ambon geboren. Einde 1946 kwam hij voor
studiedoeleinden herwaarts. Hij studeerde medicijnen aan de
Rijksuniversiteit te Leiden en legde met goed gevolg het artsexamen af. Verzoeker is met een Nederlandse vrouw gehuwd
en voorziet als huisarts in het onderhoud van zich en de zijnen.
Wilhelm Tien, de onder 18 genoemde verzoeker, werd in
1940 te Ihrhove (Duitsland) geboren als zoon van een Duitser
en een van geboorte Nederlandse vrouw. Hij bezit de Duitse
nationaliteit. Adressant woont sedert 1956 zonder onderbreking
in Nederland. Als onderwijzer voorziet hij in zijn levensonderhoud.
De Belgische verzoeker Petrus Johannes Welkcnhuijzen, genoemd onder 19, werd in 1915 te Oud-Vroenhoven. thans
gemeente Maastricht, geboren. Hij heeft steeds in Nederland
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gewoond. Adressant is met een Nederlandse vrouw gehuwd
en werkt als timmerman.
De Duitse verzoeker Walter Winkler, genoemd onder 20,
werd in 1935 te Gierath in Duitsland geboren. Van 1961 af
woont hij hier te lande. Hij is met een Nederlandse vrouw
gehuwd en is werkzaam als fabrieksarbeider.
Martha Klara Elisabeth Wübben, genoemd onder 21, werd
in 1904 te Emden in Duitsland geboren. Afgezien van het
tijdvak 1928 tot 1931, woont zij sedert 1922 in Nederland.
Adressanle behoort tot een congregatie van religieuzen.

Met uitzondering van de Britse verzoekers, genoemd onder
6, 7, 9 en 12, geldt ten aanzien van alle voorgedragenen dat zij
na naturalisatie niet van dubbele nationaliteit zullen zijn. De
hiervoor genoemde Britse verzoekers hebben zich bereid verklaard na de totstandkoming van hun naturalisatie afstand te
doen van de Britse nationaliteit.
De Minister van Justitie,
C. H. F. POLAK.

