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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen ambts-
berichten 1) ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie van 
Aladar Bambo en 20 anderen, moge de ondergetekende het 
volgende aantekenen. 

Van de verzoekster, genoemd in artikel 1, onder 4, is na de 
indiening van haar naturalisatieverzoek een zoon meerderjarig 
geworden. Het is billijk dat deze zoon nochtans tegelijk met 
zijn moeder wordt genaturaliseerd. Derhalve wordt hij onder 5 
voorgedragen. Deze naturalisatie zal hem uit billijkheidsover-
wegingen kosteloos worden verleend. 

De verzoekers genoemd onder 3, 8, 10, 14, 16, 17, 19 en 21, 
worden met afwijking van het wettelijk vereiste omtrent de be-
taling in aanmerking gebracht voor kosteloze naturalisatie (arti-
kel 3, vijfde lid, aanhef en onder 3°), de verzoeker, genoemd 
onder 3, op grond van de hem aan den lande bewezen dien-
sten; de verzoeker genoemd onder 8, omdat hij tot voor kort 
door de administratie als Nederlander werd aangemerkt; de 
uit Indonesië afkomstige verzoekers, genoemd onder 10, 11, 
16, 17, 19 en 21, omdat zij door de sedert 1949 gewijzigde 
staatkundige verhoudingen de Nederlandse nationaliteit buiten 
hun wil hebben verloren; de verzoeker genoemd onder 14, die 
als vluchteling wordt aangemerkt, op grond van de gedane toe-
zegging (vgl. de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal betreffende de Justitiebegroting voor 1962, 
zitting 1961—1962 — 6500, stuk nr. 10, sub 113). Ten aanzien 
van de verzoeker genoemd onder 20, wordt om de hierna te 
vermelden redenen afgeweken van het wettelijke vereiste be-
treffende de woonplaats (artikel 3, vijfde lid, aanhef en onder 
2°). 

De Hongaarse verzoeker Aladar Bambo, genoemd in artikel 
1, onder 1, werd in 1886 te Szekeljudvarkely in Hongarije ge-
boren. In 1940 vestigde hij zich in het toenmalige Nederlandsch-
Indië. Hij kwam in 1957 uit Indonesië naar ons land. Adres-
sant geniet een uitkering ingevolge de Algemene Ouderdoms-
wet. 

De Israëlische verzoekster Elfriede Clara Ballin, weduwe 
van Hermann Stern, genoemd onder 2, werd in 1895 te Duder-
stadt in Duitsland geboren. Adressante verbleef van 1936 tot 
begin 1958 in Indonesië, en daarna enige maanden in Israël. 
Sedert december 1958 is zij in ons land woonachtig. In haar 
onderhoud wordt voorzien. 

De onder 3 genoemde Franse verzoeker Sacha Handri Ma-
rinus Bern, werd in 1940 te Utrecht geboren. Hij is sinds zijn 
geboorte vrijwel onafgebroken in Nederland woonachtig ge-
wecst. Adressant, die vrijwillig bij de Koninklijke Luchtmacht 
heeft gediend, studeert rechten aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden. Hij geniet een rijksstudiebeurs. 

De Duitse verzoekster Eugenie Paula Brenner, genoemd 
onder 4, werd in 1910 te Schwabisch Gmünd in Duitsland 
geboren. Sedert 1926 is zij vrijwel onafgebroken in ons land 
woonachtig. Adressante, die tijdens de oorlog enige jaren in 
een concentratiekamp gevangen zat, geniet een uitkering inge-
volge de z.g. Wiedergutmachungsregcling. 

1 ) De ingewonnen ambtsberichten zijn met de overige bij deze memo-
rie van toelichting overgelegde stukken nedergelegd ter griffie, ter inzage 
van de leden. 

Johannes Diederich Buijs, genoemd onder 6, werd in 1907 
te 's-Gravenhage als Nederlander geboren. Adressant emi-
greerde in 1953 naar Canada. In 1958 verkreeg hij door natu-
ralisatie de Canadese nationaliteit. Sedert 1963 woont hij weer 
in zijn geboorteland. Adressant is gehuwd met een Nederlandse 
vrouw; hij geniet pensioen alsmede salaris als magazijnknecht 
bij de Inspectie van het Korps Rijkspolitie. 

Onder 7 wordt voorgedragen de Duitse verzoeker August 
Clemens Flintrop, die in 1934 te Oosterhout werd geboren als 
zoon van een Duitser en een van oorsprong Nederlandse vrouw. 
Met uitzondering van de periode 1937 tot 1949, waarin hij in 
Duitsland verbleef, woont adressant sinds zijn geboorte in Ne-
derland. Hij verdient zijn brood als bedrijfsleider. 

Arthur Graf e, de verzoeker genoemd onder 8, werd in 1907 
te Groesbeek geboren. Hij woont sinds zijn geboorte in ons 
land. Adressant werd lot voor kort als Nederlander aangemerkt; 
zijn nationaliteit is niet kunnen worden vastgesteld. Hij geniet 
als invalide pensioen. 

De oud-Nederlander Anthonij Johannes Guepin, genoemd 
onder 9, werd in 1899 te Amsterdam geboren. In 1948 vestigde 
hij zich in de Verenigde Staten van Amerika, van welk land hij 
in 1950 door naturalisatie de nationaliteit verwierf. Sedert 1961 
woont adressant weer in Nederland. 

De onder 10 genoemde verzoekster, bekend als Halima, 
werd in 1942 te Balikpapan in Indonesië geboren. Verzoekster 
kwam in januari 1958 met haar moeder en Nederlandse stief-
vader naar ons land. Zij is werkzaam als hollerith-typiste bij het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. Van deze gelegenheid wordt 
gebruik gemaakt om ten aanzien van adressante de positie op 
het stuk van namen te regelen. 

De Ambonese verzoeker Mezach Octovianus Haullussy, ge-
noemd onder 11, werd in 1936 te Soerabaja in Indonesië 
geboren. Hij verblijft sedert 1958 in het Koninkrijk. Adressant 
werkt als fabrieksarbeider. 

De Turkse verzoeker Hasan Tahsin Iskora, genoemd onder 
12, werd in 1884 te Kalkandelen, destijds Turkije, thans 
Zuid-SIavië, geboren. Adressant, die gehuwd is geweest met een 
van oorsprong Nederlandse vrouw, woont al meer dan veertig 
jaren hier te lande. Hij geniet inkomsten uit bezit. 

De Duitse verzoekster Senta Luise Emilie Lemke, genoemd 
onder 13, werd in 1922 te Anklam in Duitsland geboren. Zij 
is sedert 1945 onafgebroken in ons land woonachtig. Adres-
sante is werkzaam als secretaresse. 

De Hongaarse verzoeker Bela Mada, genoemd onder 14, 
werd in 1928 te Zakany in Hongarije geboren. Adressant kwam 
in 1956 als vluchteling herwaarts. Hij studeert, daartoe finan-
cieel in staat gesteld door het Universitair Asylfonds, medi-
cijnen aan de Rijksuniversiteit te Leiden; het kandidaatsexamen 
heeft hij met goed gevolg afgelegd. 

De Italiaanse verzoeker Tarcisio Pietro Massaro. genoemd 
onder 15, werd in 1912 te Maniago in Italië geboren. Hij 
woont reeds meer dan vijftig jaren in ons land. Adressant is 
gehuwd met een van geboorte Nederlandse vrouw. Hij voorziet 
als administrateur in het gezinsonderhoud. 

Onder 16 wordt voorgedragen de persoon, bekend als Pietjer 
Carel O'Keefe. Deze verzoeker werd in 1932 te Tcrnate in 
Indonesië geboren. Hij woont sedert december 1959 in ons 
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land en is werkzaam bij een expeditiebedrijf. Adressant is 
lange tijd als Nederlander aangemerkt geworden. Eerst in 1957 
bleek dat hij geen Nederlander was. Verzoekers ouders en zijn 
jongere broers en zusters zijn reeds genaturaliseerd. Evenals 
destijds bij de naturalisatie van de vader geschiedde, worden 
bij de wet aan verzoeker de namen verleend, waaronder hij 
bekend staat, terwijl tevens wordt afgeweken van de in de wet 
gestelde eis inzake de duur van het verblijf in het Koninkrijk. 

Elisabcth Juliana Rambing, de onder 17 genoemde verzoek-
ster, werd, vermoedelijk in 1906, te Boroko Bolaang Itang in 
Indonesië geboren. Adressante vestigde zich in 1950 in Nieuw-
Ciuinea, vanwaar zij in september 1962 naar ons land kwam. 
Als strijkster voorziet zij in haar levensonderhoud. 

De onder 18 genoemde Duitse verzoeker Wolfgang Schmidt, 
werd in 1941 te Merseburg in Duitsland geboren. Hij is sedert 
1950 in Nederland gevestigd. Als elektromonteur verschaft hij 
zich een bestaan. 

De verzoekster, bekend als Sia, genoemd onder 19, werd 
omstreeks 1904 te Soekoredjo in Indonesië geboren. Zij heeft 
altijd bij Nederlandse families gewerkt. Begin 1950 kwam zij 
met het gezin waarin zij hulp in de huishouding was, naar 
Nederland. In haar onderhoud wordt voorzien. Ook aan deze 
verzoekster worden namen verleend. 

De onder 20 genoemde verzoeker Kiem Bok Tjiook, werd in 
1908 te Godean in Indonesië geboren. In 1927 kwam hij voor 
studiedoeleinden naar Nederland. Hij studeerde met gunstig ge-
volg medicijnen aan de Gemeentelijke Universiteit te Amster-

dam en specialiseerde zich daarna als internist. In 1934 pro-
moveerdc hij tot doctor in de medicijnen. Tot 1945 bleef hij 
in Nederland; in genoemd jaar werd hij in Nica-verband uit-
gezonden als officier van gezondheid. In 1961 keerde hij naar 
ons land terug. Adressant, die gehuwd is met een van geboorte 
Nederlandse vrouw, is werkzaam als medisch directeur van de 
Bloedtransfusiedienst van de afdeling Amsterdam van het 
Nederlandse Rode Kruis. Gelet op de omstandigheid dat ver-
zoeker vóór zijn definitieve vestiging hier meer dan 18 jaren 
in ons land verbleef en op het feit dat hij geheel aan de Neder-
landse samenleving is aangepast, acht de ondergetekende natu-
ralisatie met afwijking van de wettelijke verblijfstermijn ver-
antwoord. * 

De verzoekster Esther Henderina Tuhuteru, genoemd onder 
21, werd in 1941 te Tandjoeng Pinang in Indonesië geboren. 
Sedert 1950 is adressante, die van Ambonese landaard is, in 
Nederland gevestigd. Zij is werkzaam als typiste. 

Met uitzondering van de Hongaarse verzoekers, genoemd in 
artikel 1, onder 1 en 14, en de Israëlische verzoekster, genoemd 
onder 2, geldt ten aanzien van alle voorgedragenen, dat zij na 
naturalisatie niet van dubbele nationaliteit zullen zijn. De hier-
voor bedoelde Israëlische verzoekster heeft zich bereid ver-
klaard om na de totstandkoming van haar naturalisatie afstand 
te doen van de Israëlische nationaliteit. 

De Minister van Justitie, 
Y. SCHOLTEN. 


