
ZITTING 1962—1963 — 7 0 1 2 

Naturalisatie van Agerbeek, Johny Willem 
en 21 anderen 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten1) ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie 
van Johny Willem Agerbeek en 21 anderen, moge de onder-
getekende het volgende aantekenen. 

Met uitzondering van de in artikel 2 voorgedragen minder-
jarige kinderen, zijn alle voorgedragenen oud-Nederlanders, die 
hun oorspronkelijke nationaliteit hebben verloren, hetzij door 
hun eigen optie hetzij ten gevolge van de door hun ouders uit-
gebrachte optie voor de Indonesische nationaliteit. Zij worden 
voor kosteloze naturalisatie in aanmerking gebracht: degenen 
onder hen die behoren tot de categorie dfcr z.g. spijtoptanten, 
omdat zij als gevolg van hun repatriëring uit Indonesië in 
omstandigheden verkeren waardoor betaling van het wettelijk 
verschuldigde bedrag redelijkerwijs niet kan worden verlangd; 
de overigen, omdat zij het Nederlanderschap buiten hun wil 
hebben verloren. Op grond van de verkregen inlichtingen be-
staat er voldoende aanleiding om de voorgedragen oud-Neder-
landers in het Nederlanderschap te herstellen. 

De in artikel 2 voorgedragen kinderen zijn kinderen uit 
vorige huwelijken van de echtgenote van de verzoeker genoemd 
in artikel 1, onder 6. De vader van het kind Kops, een Neder-
lander, overleed in 1945 in Japan. Zijn weduwe hertrouwde 
daarna met de Ambonees Souhoka. Het in artikel 2, onder 2, 
voorgedragen kind is uit dit huwelijk geboren. Nu de moeder 
door medenaturalisatie het Nederlanderschap zal herkrijgen, 
heeft zij verzocht haar kinderen zelfstandig te naturaliseren. 
De ondergetekende acht het billijk dat aan dit verzoek wordt 
voldaan. 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de positie van 
de verzoekster genoemd in artikel 1, onder 7, op het stuk van 
namen te regelen. 

De Minister van Justitie, 

A. C. W. BEERMAN. 

J ) De ingewonnen ambtsberichten zijn met de overige bij deze 
memorie van toelichting overgelegde stukken nedergelegd ter 
griffie, ter inzage van de leden. 


