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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten *) ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie 
van Bruno Günther Ferdinand Holtus en 27 anderen, moge 
de ondergetekende het volgende aantekenen. 

De onder 3, 10, 12, 15, 17, 21 en 26 genoemde gehuwde 
vrouwen stellen evenals haar in het wetsontwerp genoemde 
echtgenoten prijs op het bezit van het Nederlanderschap. Vermits 
zij deze staat niet op andere wijze kunnen verkrijgen worden zij 
voor naturalisatie voorgedragen. 

De in artikel 1, onder 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 
20, 23, 24, 25, 27 en 28, genoemde verzoekers worden met 
afwijking van het wettelijke vereiste omtrent de betaling (ar-
tikel 3, vijfde lid, aanhef en onder 3e van de wet op het Neder-
landerschap) voor kosteloze naturalisatie voorgedragen. De ver-
zoeker genoemd onder 7, conform de gebruikelijke gedragslijn 
ten aanzien van personen die voor 1940 het Nederlanderschap 
hebben verloren op grond van artikel 7, onder 4e, van de wet op 
het Nederlanderschap; de verzoeker, genoemd onder 23, die als 
vluchteling wordt aangemerkt, op grond van de gedane toezeg-
ging (vgl. de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal betreffende de Justitiebegroting voor 1962, zit-
ting 1961—1962 — 6500, stuk nr. 10, sub 113); de onder 2, 
4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27 en 28 genoemden, 
die allen uit Indonesië afkomstig zijn, omdat zij door de 
sedert 1949 gewijzigde staatkundige verhoudingen de Neder-
landse nationaliteit buiten hun wil hebben verloren. Ten aan-
zien van de in artikel 1, onder 9, 14, 27 en 28 genoemde 
verzoekers wordt voorts afgeweken van het in de wet op het 
Nederlanderschap omtrent de duur van het verblijf in het 
Koninkrijk bepaalde (artikel 3, vijfde lid, aanhef en onder 2e 
van de wet op het Nederlanderschap). De ondergetekende acht 
deze afwijking verantwoord, gelet op de omstandigheid dat zij 
door hun opvoeding en opleiding reeds in voldoende mate aan 
de Nederlandse samenleving zijn aangepast. 

De verzoekers, genoemd in artikel 1, onder 1, 19 en 22, 
zijn oud-Nederlanders, die het Nederlanderschap hebben ver-
loren ingevolge artikel 7, onder 5e, van de wet op het Neder-
landerschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), door 
tien achtereenvolgende jaren woonplaats te hebben gehad bui-
ten Nederland. Zij hadden door gebruik te maken van de 
daartoe bij genoemd artikel 7 aangewezen weg verlies van hun 
nationaliteit kunnen voorkomen. Ofschoon zij dit middel niet 
hebben aangewend, blijken zij toch prijs te stellen op het 
bezit van de Nederlandse nationaliteit. Op grond van de ver-
kregen inlichtingen bestaat er voldoende aanleiding deze ver-
zoekers in het Nederlanderschap te herstellen. 

Frits Bakarbessij, de Ambonese verzoeker, genoemd onder 2, 
werd in 1911 te Wahai op Ceram geboren. Van 1933 tot 1950 
diende hij vrijwillig in het voormalige Koninklijk Nederlands-
Indische Leger, laatstelijk als sergeant. In 1951 kwam hij naar 
Nederland, waar hij sedertdien onafgebroken woonplaats heeft 
gehad. Adressant verdient als timmerman het brood voor zich 
en zijn echtgenote. Na de totstandkoming van zijn naturalisatie 

1 ) De ingewonnen ambtsberichten zijn met de overige bij deze memo-
rie van toelichting overgelegde stukken nedergelegd ter griffie, ter inzage 
van de leden. 
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kan hij in aanmerking komen voor uitbetaling van militair 
pensioen. 

Onder 4, 5 en 6, worden voorgedragen de kinderen Gabriël. 
Anthony, genoemd onder 4, werd in 1937 te Baoe-Baoe ge-
boren, Paulina, genoemd onder 5, in 1939 te Medan en Pe-
tronella, genoemd onder 6, in 1941 eveneens te Medan. Zij 
zijn van Ambonese landaard. Met hun ouders kwamen zij in 
1951 herwaarts. Anthony is lasser; zijn zusters zijn als naaister 
werkzaam. 

De oud-Nederlander Jan de Heer, genoemd onder 7, werd 
in 1906 te Vlaardingen geboren. Adressant verloor zijn natio-
naliteit door in 1930 zonder Koninklijk verlof dienst te nemen 
in het Franse Vreemdelingenlegioen. In 1935 keerde hij naar 
ons land terug. Tijdens de oorlogsjaren gelukte het verzoeker, 
die toen als zeeman werkzaam was, verscheidene Nederlanders 
uit het bezette vaderland te laten ontsnappen. Hij is gehuwd 
met een Nederlandse vrouw en werkt als timmerman/schilder. 

Izaac Abraham Lewerissa, de verzoeker, genoemd onder 8, 
werd in 1927 te Kotaradja in Indonesië geboren. In 1951 
kwam hij met het gezin van zijn ouders naar ons land. Adres-
sant — Ambonees van afstamming — is gehuwd met een van 
origine Nederlandse vrouw. Als monteur is hij in staat zijn 
gezin te onderhouden. 

Onder 9 wordt voorgedragen de verzoeker Hoay Tjioe Liem, 
die in 1898 te Pasoeroean in Indonesië werd geboren. In 1919 
werd hij met Europeanen gelijkgesteld. Adressant was van 
1919 tot 1957 in Nederlands-Indische en Indonesische over-
heidsdienst werkzaam, laatstelijk als architect. Hij woont sedert 
april 1963 in ons land. In het onderhoud van verzoeker en 
zijn echtgenote wordt thans nog voorzien. Na naturalisatie kan 
hij pensioenaanspraken doen gelden. 

De Ambonese verzoeker Rudolf Leonard Manuhutu, ge-
noemd onder 11, werd in 1927 te Djakarta geboren. Op zijn 
vader waren in 1924 de bepalingen voor Europeanen toepas-
selijk verklaard. Adressant, die van 1947 tot 1950 vrijwillig 
in het voormalige Koninklijk Nederlands-Indische Leger dien-
de, woont sedert 1951 in ons land. Hij voorziet als stoffeerder 
in het gezinsonderhoud. 

De onder 13, voorgedragen verzoeker Emanuel Andreas Ma-
nuputty, werd in 1935 te Djakarta geboren. Hij is van Ambo-
nese landaard. Adressant verblijft sedert 1958 hier te lande. 
Hij verschaft zich als kelner een bestaan. 

Frederik Casper Marks, genoemd onder 14, werd in 1923 
te Tjimahi in Indonesië geboren. In 1937 werden op hem de 
bepalingen voor Europeanen van toepassing verklaard. Adres-
sant vestigde zich in 1960 in ons land. Hij is gehuwd met een 
van oorsprong Nederlandse vrouw en voorziet als chef-kok in 
het onderhoud van zich en zijn echtgenote. 

De onder 16 genoemde Ambonese verzoeker Rudy Mete-
kohy, werd in 1930 te Semarang in Indonesië geboren. Zijn 
vader was in 1924 met Europeanen gelijkgesteld. Adressant is 
sedert 1951 in Nederland gevestigd. Hij is werkzaam als ad-
ministratief ambtenaar bij het Ministerie van Defensie. 

De onder 18 genoemde verzoekster, bekend als Rimoh Pra-
kempoh, werd in 1912 te Depok in Indonesië geboren. Adres-
sante vestigde zich in 1950 in Nieuw-Guinea, vanwaar zij in 
1959 herwaarts kwam. In haar onderhoud wordt voorzien. Van 
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deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om verzoeksters positie 
op het stuk van namen te regelen. 

De verzoeker van Ambonese landaard Frans Supusepa, ge-
noemd onder 20, werd in 1920 te Bandjermasin in Indonesië 
geboren. Adressant, die vrijwillig in het Koninklijk Nederlands-
Indische Leger heeft gediend, is van 1951 af in ons land woon-
achtig. Hij verschaft als machinebankwerker zich en de zijnen 
een bestaan. 

De Hongaarse verzoeker Ferenc Szücs, genoemd onder 23, 
werd in 1934 te Tornyospalca in Hongarije geboren. In 1956 
kwam hij als vluchteling herwaarts. Adressant is gehuwd met 
een Nederlandse vrouw. Hij studeert mijnbouwkunde aan de 
Technische Hogeschool te Delft waarvoor hij een beurs heeft 
van het Universitair Asylfonds. 

Onder 24, wordt genoemd de persoon, bekend als Tinah. 
Verzoekster werd in 1903 te Bringin in Indonesië geboren. Zij 
verblijft van 1956 af in Nederland. Adressante, die gehuwd is 
geweest met een van geboorte Nederlandse man, die in 1951 
opteerde voor de Indonesische nationaleiteit, geniet weduwen-
pensioen. Aan verzoekster worden een geslachtsnaam en een 
voornaam verleend. 

De verzoeker Christiaan Willem Vieane, genoemd onder 
25, werd in 1922 te Toeban in Indonesië geboren. Hij vestig-
de zich in 1950 in Nieuw-Guinea, alwaar hij werkzaam was 
als inspecteur van politie. In september 1962 kwam hij naar 
Nederland. Adressant werkt als administratief ambtenaar C 
2e klasse bij het Ministerie van Landbouw en Visserij. 

Walter Waldemar Wladimir Wirbel, genoemd onder 28, 
werd in 1902 te Magelang in Indonesië geboren. Van 1940 
tot 1950 diende hij in het Koninklijk Nederlands-Indische Le-
ger. Sedert 1961 heeft hij hier te lande woonplaats. Verzoeker 
is gehuwd met een van geboorte Nederlandse vrouw en is 
werkzaam als schrijver bij de Postchèque- en Girodienst. Zijn 
dochter Wally Winny Wirbel, die in 1941 te Djakarta werd 
geboren, wordt genoemd onder 27. Zij is werkzaam als typiste. 

Met uitzondering van de in artikel 1, onder 23, genoemde 
Hongaarse verzoeker, geldt ten aanzien van alle voorgedra-
genen, dat zij na naturalisatie niet van dubbele nationaliteit 
zullen zijn. 

De Minister van Justitie, 
Y. SCHOLTEN. 


