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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten ]) ten aanzien van de verzoeken om naturali-
satie van Döbler, Erhart Stefan en 20 anderen, moge de 
ondergetekende het volgende aantekenen. 

De in artikel 1, onder 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14 en 15, ge-
noemde verzoekers worden met afwijking van het wettelijk ver-
eiste omtrent de betaling (artikel 3, vijfde lid, aanhef en onder 
3°, van de wet op het Nederlanderschap) voor kosteloze natu-
ralisatie of voor naturalisatie tegen verminderd tarief voorge-
dragen. De verzoekers, genoemd onder 2, 8, 11, 12, 13 en 14, 
omdat zij als gevolg van de gewijzigde staatkundige verhoudin-
gen in Indonesië in 1949 de Nederlandse nationaliteit buiten 
hun wil hebben verloren, de onder 4 genoemde, omdat hij tot 
voor kort in de Nederlandse administratie als Nederlander te 
boek gestaan heeft, de onder 7 genoemde, omdat hij als vrijwil-
liger op voet van gewoon dienstplichtige in het Nederlandse 
leger heeft gediend. De onder 15 genoemde verzoeker, die als 
vluchteling wordt aangemerkt, wordt voor naturalisatie tegen 
verminderd tarief voorgedragen in verband met de op de natu-
ralisatie van vluchtelingen betrekking hebbende toezegging (vgl. 
Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal betreffende de Justitiebegroting 1962, Zitting 1961— 
1962 — 6500, stuk nr. 10, sub 113). Voorts worden de onder 
11 en 13 genoemde verzoekers voorgedragen voor naturalisatie 

met afwijking van het wettelijk vereiste ten aanzien van de 
duur van de woonplaats in het Koninkrijk (artikel 3, vijfde 
lid, aanhef, en onder 2°, van de wet op het Nederlanderschap); 
de onder 11 genoemde, omdat het niet geheel uitgesloten is te 
achten, dat zij het Nederlanderschap heeft bezeten, de onder 13 
genoemde, omdat zij na de naturalisatie aanspraak kan maken 
op pensioen; ten aanzien van de verzoekers genoemd onder 16, 
17 en 18 wordt afgeweken omtrent de leeftijd en de betaling om 
de hierna vermelde redenen (artikel 3, vijfde lid, aanhef, en 
onder 1° en 3°, van de wet op het Nederlanderschap). 

De Duitse verzoeker Erhart Stefan Döbler, genoemd in 
artikel 1, onder 1, is in 1941 te Wilkau-Hasslau in Duitsland 
geboren. In september 1946 kwam hij met zijn moeder en 
zijn Nederlandse stiefvader naar ons land. Sindsdien heeft 
adressant onafgebroken in Nederland gewoond. Als schoen-
fabrieksarbeider verdient hij zijn brood. 

Onder 2 wordt voorgedragen Albertina Danila Dahlan. Zij 
is in 1937 te Pontianak in Indonesië geboren. In 1950 kwam 
zij met haar moeder en stiefvader naar Nederland. Adressante, 
die geheel Nederlands is opgevoed is thans werkzaam als ver-
pleegster. 

Onder 3 wordt voorgedragen de Duitse verzoeker Karl 
Alfred Doil. Hij werd in 1898 te Nauhslitz in Duitsland ge-
boren. Adressant vestigde zich in februari 1957 in ons land. 
Voordien had hij reeds van 1921 tot 1946 hier te lande ge-
woond. Verzoeker voorziet als timmerman in zijn onderhoud. 

Hendrikus Ebben, de verzoeker, genoemd onder 4, werd 
in 1904 te Ottersum geboren. Met uitzondering van de jaren 
1915 tot 1922 en 1924 tot 1926 is adressant steeds hier te 
lande woonachtig geweest. Van zijn geboorte af tot in het jaar 

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

1962 heeft hij in de Nederlandse administratie als Nederlander 
te boek gestaan. Zijn echtgenote en kinderen zijn Nederlanders. 
Verzoeker verdient als arbeider zijn brood. 

Jakob Geert Elzen, de verzoeker, genoemd onder 5, werd 
in 1904 te Beerta (Groningen) geboren uit staatloze ouders. 
Adressant heeft sedert zijn geboorte onafgebroken in ons land 
gewoond. Hij is gehuwd met een Nederlandse vrouw. Als 
zg. Volksdeutscher werd hij in de oorlog gedwongen gedurende 
enige maanden in het Duitse leger te dienen. Verzoeker is 
werkman in gemeentedienst. 

Johannes Adrianus van den Enden, de verzoeker, genoemd 
onder 6, werd in 1924 te 's-Gravenhage geboren als zoon 
van Nederlandse ouders. In 1941 vertrok het gezin naar 
Duitsland waar de vader in 1942 werd genaturaliseerd. Dien-
tengevolge verkreeg ook verzoeker de Duitse nationaliteit. 
Van 1943 tot 1945 diende hij gedwongen in het Duitse 
leger. Sedert 1956 woont verzoeker weer hier te lande. Zijn 
echtgenote is Nederlandse. Als bouwkundig tekenaar heeft hij 
genoegzame inkomsten. 

De onder 7 genoemde verzoeker Karel Godec is in 1937 
te Maribor in Zuidslavië geboren. In 1947 volgde hij zijn 
moeder en zijn Nederlandse stiefvader naar ons land. Van 
oktober 1958 tot juli 1960 diende hij als vrijwilliger op de 
voet van gewoon dienstplichtige in het Nederlandse leger, 
laatstelijk in de rang van sergeant. Hij is werkzaam als olie-
man bij een Nederlandse scheepvaartmaatschappij. 

Ruddy Harry Richard Goetjaer, de verzoeker, genoemd 
onder 8, werd in 1933 te Kotaradja in Indonesië geboren als 
zoon van Belgische ouders. In verband met zijn leeftijd heeft 
hij niet zelfstandig voor het Nederlanderschap kunnen op-
teren. In 1950 kwam adressant herwaarts. Hij heeft bij de 
Koninklijke Landmacht gediend, laatstelijk in de rang van 
korporaal. Verzoeker, die met een Nederlandse vrouw is ge-
huwd, voorziet als kantoorbediende in het gezinsonderhoud. 

Onder 9 wordt voorgedragen Elise Babette Greiner. Zij be-
zit vermoedelijk de Duitse nationaliteit. Adressante is in 1889 
te Mannheim in Duitsland geboren. In 1920 vestigde zij zich 
hier te lande. Haar echtgenoot is tijdens de tweede wereld-
oorlog in een concentratiekamp omgekomen. Verzoekster ge-
niet ouderdomspensioen en heeft voorts inkomsten uit een haar 
door de Duitse regering toegekende uitkering. 

De verzoeker Hans Hamacher, genoemd onder 10, is in 
1935 te Utrecht geboren als zoon van een Duitser en een 
Nederlandse vrouw. Hij heeft nimmer buitenslands gewoond. 
Zijn echtgenote is Nederlandse. Verzoeker is werkzaam als 
bedieningsvakman bij een oliemaatschappij. 

Onder 11 wordt voorgedragen de persoon, bekend als Ka-
minah. Zij werd in 1901 te Banjoemas in Indonesië geboren. 
In augustus 1962 vestigde zij zich in Nederland. Hoewel adres-
sante geen bewijsstukken daaromtrent kan overleggen, is het 
niet uitgesloten te achten, dat zij gehuwd is geweest met Karel 
Adriaan Julius Wilhelmus Keijner, die Nederlander van ge-
boorte was, doch die op 23 oktober 1951 voor de Indonesische 
nationaliteit heeft geopteerd. Keijner, voornoemd is in 1954 
overleden. In het onderhoud van adressante wordt voorzien. 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt ten aanzien van 
verzoeksters de positie op het stuk van namen te regelen. 
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Tjan Hok Lim, de verzoeker, genoemd onder 12, werd in 
1942 te Medan in Indonesië geboren. In 1950 kwam hij met 
zijn moeder en zijn Nederlandse pleegvader herwaarts. Adres-
sant is leerling-stuurman. 

Onder 13 wordt voorgedragen de Indonesische verzoekster 
Wilhelmina Ludon. Zij is in 1891 geboren te Magelang in 
Indonesië. In 1909 trad zij in het huwelijk met Habel Salawo-
no, die in 1949 is overleden. Haar echtgenoot heeft dertig 
jaren in het Koninklijk Nederlands-Indische Leger gediend, 
laatstelijk in de rang van sergeant. Hij was Ridder Militaire 
Willemsorde, 3e klasse. Adressante woont sedert april 1963 in 
Nederland. In haar onderhoud wordt voorzien. Na de natura-
lisatie kan aan verzoekster weduwenpensioen worden uitbe-
taald. 

De verzoeker, genoemd onder 14, bekend als Charles Nono 
Muller, werd in 1932 te Tasikmalaja in Indonesië geboren. In 
1950 vestigde hij zich in het voormalige Nederlands-N ieuw-
Guinea, van waar hij in september 1962 naar ons land kwam. 
Als magazijnbediende verdient hij zijn brood. Het is niet uit-
gesloten dat verzoeker krachtens erkenning door de Nederlan-
der Jan Frederik Adolf Muller reeds Nederlander is. Vermits 
echter van deze erkenning geen bewijsstukken kunnen worden 
overgelegd komt het raadzaam voor verzoeker te naturaliseren 
en hem tevens de namen te verlenen waaronder hij bekend 
staat. 

Milan Nikolic, de Zuidslavische verzoeker genoemd onder 
15, werd in 1929 te Mol in Zuidslavië geboren. In oktober 
1955 kwam hij als politiek vluchteling herwaarts. Adressant, 
die met een Nederlandse vrouw is gehuwd, is als tekenaar in 
staat zijn gezin te onderhouden. 

Onder 16, 17 en 18 worden voorgedragen de kinderen Jo-
hanna, Karel Lodewijk en Maria den Outer. Het zijn kinderen 
van de oud-Nederlander Frans Marinus den Outer. De onder 
16 en 18 genoemde kinderen, een in 1950 geboren tweeling, wer-
den geboren korte tijd nadat hun vader tot Oostenrijker was ge-
naturaliseerd en bezitten dus de Oostenrijkse nationaliteit. De 
onder 17 genoemde werd voor dat tijdstip geboren. Aangezien 
zijn vader echter mogelijk het Nederlanderschap had verloren op 
grond van het bepaalde in artikel 7, onder 4e, van de Wet op 
het Nederlanderschap, komt het de ondergetekende voor, dat 
het aanbeveling verdient, dit kind zekerheidshalve te naturali-
seren. De moeder heeft intussen het Nederlanderschap her-

kregen. De ondergetekende is van oordeel, dat er aanleiding 
bestaat de kinderen den Outer voor zelfstandige naturalisatie 
zonder kosten in aanmerking te brengen. 

Hclga Elconora Stachowski, de verzoekster, genoemd onder 
19, werd in 1928 te Brunssum uit Poolse ouders geboren. Zij 
heeft nimmer in het buitenland gewoond. Adressante is werk-
zaam als apothekersassistente. 

Jacob Wilhelm Stammen, de Duitse verzoeker, genoemd 
onder 20, werd in 1910 te Goch in Duitsland geboren. Hij 
verkreeg bij geboorte het Nederlanderschap. Toen hij in 1941 
met een Duitse vrouw wilde trouwen, zou hem op een Duits 
gemeentehuis zijn medegedeeld, dat hiervoor slechts toestem-
ming kon worden verleend, indien hij zich liet naturaliseren. 
Hij kreeg daarbij de toezegging, dat hij niet voor de militaire 
dienst zou worden opgeroepen. Daarop werd hem op zijn ver-
zoek de Duitse nationaliteit verleend. Ondanks de gedane toe-
zegging werd hij nog in hetzelfde jaar ingelijfd bij het Duitse 
leger. Adressant werd in Nederland geplaatst. Tot een huwelijk 
met de Duitse vrouw is het niet gekomen. Nadat verzoeker in 
contact was gekomen met de Nederlandse verzetsbeweging, is 
hij in februari van het jaar 1944 gedeserteerd en ondergedo-
ken. Zijn wapens stelde hij ter beschikking van de illegaliteit. 
Adressant heeft sedert 1946 woonplaats in Nederland en is 
intussen gehuwd met een van oorsprong Nederlandse vrouw. 
Als molenbaas voorziet hij in het gezinsonderhoud. 

Onder 21 wordt voorgedragen de Duitse verzoeker Herbert 
Rudolf Thieme. Hij is in 1923 te Hannover in Duitsland ge-
boren. In 1932 kwam hij naar Nederland. Van 1941 tot 1945 
diende adressant verplicht bij de Duitse marine. Sedert 1950 
woont hij weer hier te lande. Verzoeker is gehuwd met een 
Nederlandse vrouw en verdient als metselaar zijn brood. 

Met uitzondering van de personen, genoemd onder 7 en 15, 
die de Zuidslavische nationaliteit bezitten, onder 16 en 18, die 
de Oostenrijkse nationaliteit bezitten, onder 19, die de Poolse 
nationaliteit bezit, geldt ten aanzien van alle voorgedragenen, 
dat zij na de naturalisatie niet van dubbele nationaliteit zullen 
zijn, hetzij omdat zij thans geen nationaliteit hebben, hetzij 
omdat zij door de naturalisatie hun huidige nationaliteit zullen 
verliezen. 

De Minister van Justitie, 
Y. SCHOLTEN. 


