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Naturalisatie van van Ameron, Maria en 20 anderen 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten x) ten aanzien van de verzoeken om naturali-
satie van Maria van Ameron en 20 anderen moge de onder-
getekende het volgende aantekenen. 

Ten aanzien van de personen, genoemd onder 1, 3, 6, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 en 19, wordt afgeweken van het 
in de wet op het Nederlanderschap omtrent de betaling be-
paalde (artikel 3, tweede lid en vijfde lid, aanhef en onder 
3°). Zij worden allen voor kosteloze naturalisatie in aan-
merking gebracht. De onder 1, 3, 10, 12, 14, 15, 16 
en 19 genoemde verzoekers, die uit Indonesië afkomstig 
zijn, omdat zij door de in 1949 gewijzigde staatkundige ver-
houdingen de Nederlandse nationaliteit buiten hun wil heb-
ben verloren; de verzoekers, genoemd onder 8, 9 en 13, om-
dat zij als vrijwilliger Nederlandse militaire dienst hebben 
verricht; en de onder 6 genoemde, die als vluchteling wordt 
aangemerkt, op grond van de gedane toezegging (Vgl. de 
Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal betreffende de Justitiebegroting over 1962, zitting 
1961—1962 — 6500, stuk nr. 10, sub 113). 

Voorts wordt ten aanzien van de verzoekers genoemd 
onder 1, 13, 15, 19 en 21 afgeweken van het in de wet om-
trent de verblijfsduur bepaalde (artikel 3, vijfde lid, aanhef 
en onder 2° van de wet op het Nederlanderschap). De onder-
getekende acht deze afwijking ten aanzien van de uit Indo-
nesië afkomstige verzoekers, genoemd onder 1, 13, 15 en 19, 
verantwoord, omdat zij reeds in voldoende mate aan de Ne-
derlandse samenleving zijn aangepast. De verzoekster ge-
noemd onder 21 wordt reeds thans voorgedragen omdat het 
hem gewenst voorkomt dat zij tegelijk met haar onder 20 
genoemde echtgenoot wordt genaturaliseerd. 

De Indonesische verzoekster Maria van Ameron, ge-
noemd onder 1, werd in 1940 te Djakarta geboren. Haar 
vader was in 1936 met Europeanen gelijk gesteld. Op 8-jari-
ge leeftijd werd adressante in een Nederlands pleeggezin op-
genomen. Met haar pleegouders heeft zij zich in januari 1961 
in Nederland gevestigd. Als steno-typiste voorziet zij in haar 
onderhoud. 

Daniel Jacques Béguin, de verzoeker genoemd onder 2, 
werd in 1940 te Reims in Frankrijk geboren. Hij bezit de 
Franse nationaliteit. In 1948 werd hij in een Nederlands 
pleeggezin opgenomen. Sedertdien heeft adressant steeds hier 
te lande gewoond. Als monteur verdient hij zijn brood. 

Onder 3 wordt voorgedragen de persoon, bekend als Dado, 
die op 7 mei 1932 te Mallawa in Indonesië werd geboren. 
Verzoeker verliet in 1950 zijn geboorteland en vestigde zich 
in het voormalige Nederlands-Nieuw-Guinea. Sedert oktober 
1962 verblijft hij hier te lande. Adressant, die gedurende een 
aantal jaren in dienst is geweest van het Koninklijk Neder-
lands-Indische Leger en de Koninklijke Marine, is thans werk-
zaam als transporteur. Aan hem worden een geslachtsnaam en 
een voornaam verleend. 

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

De Duitse verzoeker Erig Artur Ebel, genoemd onder 4, 
werd in 1907 te ElberfeSd in Duitsland geboren. Sedert 
1934 is hij in Nederland woonachtig. In 1942 werd hij opge-
roepen voor de Duitse militaire dienst, welke dienst hij 
vervulde tot mei 1945. Hij is gehuwd met een van origine 
Nederlandse vrouw. Adressant is kleermaker. 

De staatloze verzoeker Martinus Franciscus Hendricks, is 
in 1924 te Beugen en Rijkevoort geboren als zoon van een 
vader van Duitse en een moeder van Nederlandse herkomst. 
Sedert zijn geboorte heeft hij onafgebroken in Nederland ge-
woond. Als metselaar voorziet hij in hel onderhoud van 
zich en van zijn Nederlandse echtgenote en kinderen. 

Imre Holovecz, de Hongaarse verzoeker, genoemd onder 
6. is in 1939 te Czegléd-Bcrczel in Hongarije geboren. In 
1956 werd hij als vluchteling in ons land toegelaten. Adres-
sant geniet een vakopleiding/aan een Uitgebreid Technische 
School, daartoe in staat gesteld door het S!udentenasiel-
fonds. 

De Israëlische verzoeker Lajos Laszlo Katlotai, genoemd 
onder 7, werd in 1926 te Püspökladany in Hongarije gebo-
ren. Adressant, die oorspronkelijk de Hongaarse nationali-
teit bezat, verkreeg tijdens zijn verblijf in Israël van 1951 
tot 1958 de Israëlische nationaliteit. Met zijn Nederlandse 
echtgenote en twee kinderen kwam verzoeker in 1958 naar 
Nederland. Als koopman heeft hij een bestaan. 

Martin Albert Georg Kohn, de Duitse verzoeker, genoemd 
onder 8, is in 1942 in Lübzin (Duitsland) geboren. Hij is se-
dert mei 1946 in Nederland woonachtig. Adressant is als vrij-
williger op de voet van gewoon dienstplichtige in Nederland-
se militaire dienst geweest. Hij is thans werkzaam als gereed-
schapmaker. 

De onder 9 genoemde verzoeker Johann Christian Kuhles 
werd in 1941 te Geleen geboren als zoon van een Duitse va-
der en een van oorsprong Nederlandse moeder. Van juni 
1960 tot december 1961 diende hij vrijwillig bij de Konink-
lijke Landmacht. Hij is als fabrieksarbeider werkzaam. 

Fransina Lewis, de onder 10 genoemde verzoekster, is in 
1942 te Bareng in Indonesië geboren. In 1946 kwam zij met 
haar voogd naar ons land. Adressante, die bij haar geboorte 
het Nederlanderschap verkreeg, werd in december 1949 met 
haar moeder, die door huwelijk met een inheems onderdaan 
eveneens de staat van Nederlands onderdaan nict-Nederlan-
der had verkregen, aan Indonesië tocgescheiden. Als ziekcn-
verzorgster voorziet zij in haar onderhoud. 

De onder 11 genoemde verzoeker, Robert Joseph Paul 
Maruk, is in 1927 te Haarlem geboren als zoon van een 
Duitse vader en een van oorsprong Nederlandse moeder. 
In augustus 1944 werd hij opgeroepen voor de Duitse ar-
beidsdienst en korte tijd later ingelijfd bij het Duitse leger. 
Na het einde van de oorlog vestigde adressant zich wederom 
in Nederland. Hij is werkzaam als kantoorbediende. 

Cornelis Hendrik Rhemrev, de Indonesische verzoeker, ge-
noemd onder 12, werd in 1913 te Tahoena in Indonesië 
geboren. Hij woont sedert 1962 hier te lande. Voordien had 
hij van 1958 af in Nieuw-Guinea verbleven. Hij voorziet als 
fabrieksarbeider in zijn onderhoud. Adressant is gehuwd. 
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Zijn echtgenote en drie uit het huwelijk geboren dochters 
verblijven in Indonesië. Een van de dochters is nog minder-
jarig en wordt in artikel 2 van mede-naturalisatie uitgesloten. 

De onder 13 genoemde verzoeker, Jan Frans Frederik 
Roelants, werd in 1903 te Ambarawa in Indonesië geboren 
als zoon van een Belgische vader en een inheemse moeder. 
Adressant, die zich in 1962 in ons land vestigde, was geduren-
de een aantal jaren als beroepsmilitair in dienst van het Ko-
ninklijk Nederlands-Indische Leger, laatstelijk in de rang 
van sergeant. Hij verdient thans als ongeschoold arbeider 
zijn brood. Verzoeker is gehuwd met een van origine Neder-
lan:lse vrouw. 

Wilhelm Johan Sahupala, de onder 14 genoemde verzoe-
ker, is in 1935 te Djakarta geboren. Verzoekers vader was 
van Ambonese afstamming, zijn moeder bezat voor haar hu-
welijk het Nederlanderschap. Sedert 1958 woont hij zonder 
onderbreking hier te lande. Hij is met een Nederlandse vrouw 
gehuwd. Als besteller-chauffeur bij de PTT voorziet hij in 
het gezinsonderhoud. 

De onder 15 genoemde verzoekster. Marie Smits, is in 1899 
te Banjoewangi (Indonesië) geboren. Na het overlijden van 
haar man, die behoorde tot de inheemse bevolkingsgroep, 
werd zij met Europeanen gelijk gesteld. Het is niet geheel 
uitgesloten, dat zij vóór haar huwelijk het Nederlander-
schap bezat. In oktober 1961 vestigde verzoekster zich hier 
te lande. In haar onderhoud wordt voorzien. 

Onder 16 wordt voorgedragen de persoon, bekend als Soe-
karti. Zij werd in 1926 te Tjepoe in Indonesië geboren. 
Met het Nederlandse gezin waarbij zij als huishoudster in 
dienst was, vestigde zij zich in 1950 in Nieuw-Guinea. Van-
daar kwam zij in 1962 naar Nederland. Aan verzoekster, die 
ook thans nog als huishoudster werkzaam is, worden namen 
verleend. 

De Duitse verzoeker Hendrik Severinus Stülkens, genoemd 
onder 17, werd in 1931 te Kerkrade geboren. Hij heeft sedert 
zijn geboorte zonder onderbreking in ons land gewoond. In 
1963 huwde hij een Nederlandse vrouw. Als koelhuisarbeider 
verdient hij zijn brood. 

Bing Liang The, de Indonesische verzoeker genoemd onder 
18, is^in 1907 te Soerabaja in Indonesië geboren uit Chinese 
ouders. Adressant, die van 1926 tot 1933 in Nederland eco-
nomie heeft gestudeerd, vestigde zich in 1958 hier te lande. 
Als administrateur bij een chemische fabriek heeft hij ge-
noegzame inkomsten. Verzoeker is gehuwd met een van ori-
gine Nederlandse vrouw. 

De Indonesische verzoeker Willy Alexander Tjintjelaar, 
genoemd onder 19, werd in 1923 te Djatinegara in Indonesië 
geboren. Zijn vader was in 1897 met Europeanen gelijkgesteld. 
Gedurende een aantal jaren was adressant in dienst van het 
Koninklijk Nederlands-Indische Leger en de Koninklijke Land-
macht. Hij vestigde zich in februari 1961 hier te lande. Als 
calibreerder voorziet hij in het onderhoud van zijn gezin. Zijn 
echtgenote bezat voor haar huwelijk het Nederlanderschap. 

Willem Lambertus van Warmelo, genoemd onder 20, 
werd in 1894 te Roermond uit Nederlandse ouders geboren. 
In 1939 begaf hij zich naar Zuid-Afrika, alwaar hij zich in 
1955 liet naturaliseren. In augustus 1962 kwam adressant 
naar ons land terug. Hij is werkzaam als muziekleraar en mu-
sicoloog. Zijn echtgenote die eveneens de Zuid-Afrikaanse 
nationaliteit bezit, wordt genoemd onder 21. 

Met uitzondering van de verzoekers, genoemd onder 2, 6 
en 7, die respectievelijk de Franse, de Hongaarse en de Is-
raëlische nationaliteit bezitten, geldt ten aanzien van alle 
voorgedragenen, dat zij na de naturalisatie niet van dubbele 
nationaliteit zullen zijn, hetzij omdat zij thans staatloos zijn 
hetzij omdat zij door de naturalisatie hun nationaliteit zullen 
verliezen. De Franse verzoeker, genoemd onder 2, en de Is-
raëlische verzoeker, genoemd onder 7, hebben zich bereid 
verklaard na de totstandkoming van hun naturalisatie afstand 
te doen van hun huidige nationaliteit. 

De Minister van Justitie, 

Y. SCHOLTEN. 


