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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten ' ) ten aanzien van de verzoeken om naturali-
satie van Siang Yen Chou en 24 anderen, moge de onderge-
tekende het volgende aantekenen. 

Met afwijking van het in de wet op het Nederlanderschap 
omtrent de betaling bepaalde (artikel 3, tweede lid en vijfde 
lid, aanhef en onder 3e) worden voor kosteloze naturalisatie 
voorgedragen de verzoekers, genoemd onder 2, 3, 8, 9, 13, 16, 
17, 20, 22, 23 en 25; de verzoeker, genoemd onder 2 billijk-
heidshalve omdat hij meerderjarig is geworden tijdens de be-
handeling van het verzoek van zijn onder 1 genoemde vader: 
de verzoeker, genoemd onder 3, conform de gebruikelijke 
gedragslijn ten aanzien van personen, die vóór 1940 het 
Nederlanderschap verloren door de werking van artikel 7. 
onder 4e, van de wet op het Nederlanderschap: de uit Indonesië 
afkomstige verzoekers, genoemd onder 8, 9, 16, 17, 20 en 22, 
omdat zij door de in 1949 gewijzigde staatkundige verhou-
dingen in Indonesië de Nederlandse nationaliteit buiten hun 
wil hebben verloren; de verzoekers, genoemd onder 13, 23 en 
25, die als vluchteling worden aangemerkt, op grond van de 
gedane toezegging (vgl. de Memorie van Antwoord aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende de Justitie-
begroting voor 1962, zitting 1961—1962 — 6500, stuk nr. 10, 
sub 113). 

Ten aanzien van de verzoekers genoemd onder 5, 8,9. 11 en 
22, wordt afgeweken van het wettelijk vereiste inzake de ver-
blijfstermijn (artikel 3, vijfde lid, aanhef en onder 2e, van de 
wet op het Nederlanderschap). De ondergetekende meent dat 
daarvoor voldoende termen aanwezig zijn, omdat deze uit 
Indonesië afkomstige verzoekers geacht kunnen worden in 
genoegzame mate te zijn aangepast aan de Nederlandse samen-
leving. 

De onder 4, 15, 18 en 21, genoemde gehuwde vrouwen 
stellen evenals haar in het wetsontwerp voorgedragen cchtge-
noten prijs op het bezit van het Nederlanderschap. Vermits zij 
deze staat niet op andere wijze kunnen verkrijgen worden zij 
voor naturalisatie voorgedragen. 

De Chinese verzoeker Siang Yen Chou, genoemd onder 1, 
werd in 1912 in Chekiang in China geboren. Hij woont reeds 
meer dan dertig jaren in Nederland. Adressant is gehuwd met 
een Nederlandse vrouw en is werkzaam als restaurateur. Zijn 
onder 2 voorgedragen zoon Pcting, die in 1942 te Leiden werd 
geboren, is in zijn bedrijf als kelner werkzaam. 

Johannes Kasper van Eijk, de oud-Nederlander, genoemd 
onder 3, werd in 1910 te Haarlemmermeer geboren. Hij ver-
loor het Nederlanderschap door dienstneming in het leger van 
de Spaanse Republiek tijdens de burgeroorlog. Verzoeker is 
werkzaam als kraanmachinist. 

De Chinese verzoeker Hoat Ong Gan, genoemd onder 5, 
werd in 1923 te Medan in Indonesië geboren. Adressant is 
sedert medio 1961 in ons land gevestigd; tevoren woonde hij 
hier te lande van 1946 tot 1951, van 1951 tot 1954 en van 
1958 tot 1959. Verzoeker, die is gehuwd met een Nederlandse 
vrouw, is restaurateur van beroep. 

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

De Hongaarse verzoeker Gregor Heinrich Franz Holdampf, 
voorgedragen onder 6, werd in 1930 te Utrecht geboren. 
Adressant heeft steeds hier gewoond. Als technisch employé 
verschaft hij zich een bestaan. 

Jan Houtman, de onder 7 genoemde Duitse verzoeker, werd 
in 1929 te Medan (Indonesië) als Nederlander geboren. In 
1938 kwam hij met zijn ouders naar Nederland; het gezin 
vestigde zich in 1940 in Duitsland. Verzoekers vader verkreeg 
in 1941 door naturalisate de Duitse nationaliteit, als gevolg 
waarvan ook verzoeker Duitser werd. Sedert 1945 woont 
adressant weer in Nederland. Hij is werkzaam als drukkerii-
ondernemer. 

De Indonesische verzoeker Charles Wilhelm Johannes, 
voorgedragen onder 8, werd in 1937 te Modjokerto in Indo-
nesië geboren. Op zijn vader waren in 1927 de bepalingen voor 
Europeanen toepasselijk verklaard. Adressant verblijft van 
medio 1962 af in ons land. Hij is gehuwd met een Nederlandse 
vrouw en werkt als constructiebankv/erker. 

Frits Kraag, de onder 9 genoemde verzoeker, bezit de Indo-
nesische nationaliteit. Hij werd in 1922 te Magoewo in Indo-
nesië geboren en in 1942 met Europeanen gelijkgesteld. Adres-
sant is sedert 1962 in Nederland gevestigd. Hij is gehuwd met 
een Nederlandse vrouw en voorziet als vliegtuigelcktricien in 
het gezinsonderhoud. 

De staatloze verzoeker Jean Francois Xavier Lausberg, ge-
noemd onder 10. werd in 1902 te Watermaal-Bosvoorde in 
België geboren uit van origine Duitse ouders. Op vierjarige 
leeftijd kwam hij herwaarts. Sedertdien heeft hij onafgebroken 
in ons land gewoond. Hij is gehuwd met een Nederlandse 
vrouw en verdient als bontwerker het brood voor zich en de 
zijnen. 

Bian Tien Liem, genoemd onder 11, werd in 1922 te 
Magelang in Indonesië geboren. In 1947 kwam hij voor studie-
doeleinden naar ons land. Hij studeerde aan de Technische 
Hogeschool te Delft en behaalde in 1956 het diploma werk-
tuigbouwkundig ingenieur. In hetzelfde jaar keerde hij terug 
naar zijn geboorteland. Verzoeker woont sedert medio 1962 
weer in Nederland. Hij is gehuwd met een van oorsprong 
Nederlandse vrouw. Als leraar aan een hogere technische 
school voorziet hij in het onderhoud van zich en zijn gezin. 

De Turkse verzoeker Charles Sinforozo Martinez, genoemd 
onder 12. werd in 1941 te Istanbul (Turkije) geboren. Sedert 
1949 is hij hier te lande woonachtig. Adressant voorziet als 
kantoorbediende in zijn levensonderhoud. 

De Hongaarse verzoekster Erzsébet Maria Schlosser, ge-
noemd onder 13, werd in 1888 te Oradea Mare (Hongarije, 
thans Roemenië) geboren. In 1919 huwde zij met Rudolf 
Polgar. Haar man overleed in 1948. Adressante woont van 
1957 af in ons land. Zij verzorgt de huishouding van haar 
zoon, die reeds de Nederlandse nationaliteit bezit. 

De Duitse verzoeker Karl Seitz. voorgedragen onder 14, 
werd in 1890 te Seckenheim. in Duitsland geboren. Hij verblijft 
van 1923 af onafgebroken in Nederland. In de oorlogsjaren 
heeft hij, na in burgerdienst werkzaam te zijn geweest bij de 
Duitse Luchtbescherming, als dienstplichtig militair bewakings-
diensten verricht. Adressant is werkzaam als koopman. 
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De verzoeker Wie Hoo Sie, genoemd onder 16, werd in 
1938 te Lassem in Indonesië geboren. Hij woont sedert 1951 
in Nederland. Hij is als fabrieksarbeider werkzaam. 

De Ambonese verzoeker Willem Soselisa, genoemd onder 17, 
werd in 1887 te Sila op Ambon geboren. Van 1910 tot 1950 
diende hij vrijwillig in het Koninklijk Nederlands-Indische 
Leger, laatstelijk als sergeant der Ie klasse. Sedert 1951 ver-
blijft hij in ons land. Adressant, die na naturalisatie aanspraak 
kan maken op militair pensioen, geniet uitkering ingevolge de 
Algemene Ouderdomswet. 

Tadeusz Szoltek, genoemd onder 19, is van Poolse af-
komst. Hij werd in 1923 te Podzamczu in Polen geboren. 
Gedurende de tweede wereldoorlog was hij als dwangarbeider 
in Duitsland tewerkgesteld. Na de Duitse capitulatie heeft hij 
bewakingsdiensten verricht voor het Amerikaanse bezettings-
leger. In 1947 vestigde adressant zich in Nederland. Hij is 
gehuwd met een Nederlandse vrouw en verdient als deuren-
monteur het brood voor zich en de zijnen. 

Daniël Tanamal, de onder 20 voorgedragen verzoeker, werd 
in 1904 te Aboeboe op Ambon geboren. Hij is van Ambonese 
landaard. Hij diende van 1924 tot 1950 als beroepsmilitair in 
het Koninklijk Nederlands-Indische Lager, laatstelijk in de 
rang van sergeant. Adressant woont sedert 1951 in Nederland. 
In het onderhoud van verzoeker, die na de totstandkoming 
van zijn naturalisatie aanspraak kan maken op militair pensioen 
wordt voorzien. 

De Indonesische verzoeker Augustinus Tuwapatinaja, ge-
noemd onder 22, werd in 1907 te Lhoseumawe in Indonesië 
geboren. Op hem werden in 1931 de bepalingen voor Euro-
peanen toepasselijk verklaard. Adressant is sedert 1962 in ons 

land woonachtig. Hij is gehuwd met een Nederlandse vrouw 
en werkt als suppoost bij het Rijksmuseum. 

De Hongaarse verzoeker Gyula Vas, genoemd onder 23, 
werd in 1929 te Abadszalok in Hongarije geboren. Eind 1956 
kwam hij als vluchteling herwaarts. Adressant heeft met goed 
gevolg diergeneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht. Hij is als dierenarts werkzaam. 

Wladislaw Wyrwas, genoemd onder 24, werd in 1915 te 
Klocko in Polen geboren. Hij is van Poolse herkomst. In 1939 
werd hij als Pools militair door de Duitsers krijgsgevangen 
gemaakt en overgebracht naar Duitsland. Hij werd daar te 
lande verplicht tewerkgesteld. Na zijn bevrijding diende hij tot 
1947 in het Vrije Poolse Leger. Na demobilisatie in laatst-
vermeld jaar kwam hij naar ons land, waar hij sedertdien on-
afgebroken heeft gewoond. Verzoeker is gehuwd met een 
Nederlandse vrouw. Als textielarbeider voorziet hij in het ge-
zinsonderhoud. 

De Hongaarse verzoeker Miklós Lajos Zsiros, voorgedragen 
onder 25, werd in 1934 te Boedapest in Hongarije geboren. 
Hij kwam eind 1956 als vluchteling herwaarts. Adressant heeft 
gestudeerd aan het Centraal Instituut voor Opleiding Sport-
leiders te Overveen en behaalde in 1961 het diploma sport-
leider. Als sportleraar verschaft hij zich een bestaan. 

Met uitzondering van de Hongaarse verzoekers, genoemd 
onder 6, 13, 23 en 25 en de Turkse verzoeker genoemd onder 
12 geldt ten aanzien van alle voorgedragenen, dat zij na natu-
ralisatie niet van dubbele nationaliteit zullen zijn. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 


