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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten 1) ten aanzien van de verzoeken om naturali-
satie van Lucienne Baron en 20 anderen, moge de onder-
getekende 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 3°), worden voor kosteloze naturalisatie voor-
gedragen: de uit Indonesië afkomstige verzoekers, genoemd 
onder 5, 1,9, 15 en 17, omdat zij door de in 1949 in Indonesië 
gewijzigde staatkundige verhoudingen de Nederlandse nationali-
teit buiten hun wil hebben verloren; de verzoekers, genoemd 
onder 3, 6 en 18, die als vluchteling worden aangemerkt, op 
grond van de gedane toezegging (vgl. de Memorie van Ant-
woord aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende 
de Justitiebegroting voor 1962, zitting 1961—1962 — 6500, 
stuknr. 10, sub 113). 

Lucienne Baron, de verzoekster, genoemd onder 1, werd in 
1906 te risle-Adam in Frankrijk geboren. Zij bezit de Franse 
nationaliteit. Adressante is reeds meer dan zesendertig jaren 
bij dezelfde Nederlandse familie als huishoudster in dienst. Met 
deze familie kwam zij in 1947 naar Nederland en sedertdien 
heeft zij steeds hier te lande gewoond. 

De minderjarige Angelique Marguérite Johanna Bornet, ge-
noemd onder 2, werd in 1946 te Breda geboren als dochter 
van een Franse vader en een Nederlandse moeder. Ze bezit de 
Franse nationaliteit. Sinds haar geboorte woont zij zonder onder-
breking hier te lande bij haar moeder. De verblijfplaats van de 
vader is niet bekend. De minderjarige is in opleiding voor 
kleuterleidster. Het komt de ondergetekende voor dat er vol-
doende aanleiding is om af te wijken van het wettelijk ver-
eiste inzake de leeftijd (artikel 3, vijfde lid, aanhef en onder 
1°, van de wet op het Nederlanderschap). 

Onder 3 wordt voorgedragen de verzoeker van Poolse her-
komst Ignacy Branicki. Adressant, die in 1912 te Zelow in 
Polen werd geboren, woont sedert 1958 in het Koninkrijk. Hij is 
met een Nederlandse vrouw gehuwd en is werkzaam als kan-
toorbediende. 

Laszlo Csik, genoemd onder 4, werd in 1931 te Csorna in 
Hongarije geboren.Hij bezit de Hongaarse nationaliteit. Adres-
sant kwam in november 1961 als vluchteling naar Nederland. 
Sedertdien heeft hij steeds hier te lande gewoond. Als auto-
monteur voorziet hij in zijn onderhoud. 

De verzoekster van Indonesische herkomst, bekend als Mona 
von Ende, wordt genoemd onder 5. Zij werd in 1942 te Kali-
oerang in Indonesië geboren. Kort na haar geboorte werd zij 
opgenomen in een Nederlands pleeggezin. Sedert 1959 woont 
zij in Nederland. Als monteuse voorziet zij in haar levensonder-
houd. Aan verzoekster worden de namen verleend, waaronder 
zij bekend staat. 

De in 1933 te Boedapest geboren Hongaarse verzoeker Karoly 
Otto Kramerovics, wordt voorgedragen onder 6. Adressant is 
eind 1956 zijn geboorteland ontvlucht en vestigde zich kort 
daarop in Nederland. Sedertdien heeft hij steeds hier te lande 

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

gewoond. Hij is gehuwd met een Nederlandse vrouw en voorziet 
als automonteur in het gezinsonderhoud. 

Onder 7 wordt genoemd de verzoekster van Indonesische 
herkomst Oesjasa Lapré. Adressante, die in 1942 te Djakarta 
werd geboren, woont sedert 1958 in Nederland. Zij is werk-
zaam als fabrieksarbeidster. 

Jan Mucha, genoemd onder 8. werd in 1928 te Dlhom nad 
Cirokaw in Tsjechoslowakije geboren en bezit de Tsjechische 
nationaliteit. Sedert 1948 woont verzoeker in Nederland. Hij 
is met een Nederlandse vrouw gehuwd en verschaft als mijn-
werker zich en de zijnen een bestaan. 

Anton Wilhelm Nanlohij, genoemd onder 9, werd in 1936 
te Bandoeng geboren. Hij is van Ambonese landaard. Met zijn 
ouders kwam verzoeker in 1951 naar Nederland. Adressant is 
als onderwijzer verbonden aan een christelijke lagere school. 

Adrianus Puper, voorgedragen onder 10, werd in 1918 te 
's-Gravenhage geboren. Verzoeker verkreeg door geboorte het 
Nederlanderschap. Met zijn eveneens Nederlandse echtgenote 
emigreerde hij in 1951 naar Zuid-Rhodesië, waar het echtpaar 
in 1959 werd genaturaliseerd. In 1962 keerde het gezin naar 
Nederland terug. Verzoeker is werkzaam als bedrijfsleider en 
kan op voldoende wijze in het onderhoud van zich en de zijnen 
voorzien. Zijn vrouw wordt genoemd onder 11. 

De onder 12 genoemde Poolse verzoekster Joanna Ratajczak, 
werd in 1926 te Linsk in Polen geboren. Toen zij drie jaren oud 
was kwam zij met haar ouders naar ons land. Adressante woont 
thans vijfendertig jaren onafgebroken in Nederland. Als leidster 
van een confectieatelier voorziet zij in haar onderhoud. 

José Arie Reyes, genoemd onder 13, werd in 1931 te Maria-
nao (Cuba) geboren als zoon van een van origine Amerikaan-
se vader en een Nederlandse moeder. Hij bezit de Cubaanse 
nationaliteit. In 1937 kwam hij met zijn moeder naar Neder-
land, waar hij sedertdien steeds heeft gewoond. Hij is gehuwd 
met een Nederlandse vrouw. Verzoeker, die aan de Technische 
Hogeschool te Delft het diploma bouwkundig ingenieur be-
haalde, is thans werkzaam als architect. 

De onder 14 genoemde verzoeker Mohammed Isa Sham-
suddin, werd in 1922 te Tualang (Malaysia) geboren. Hij bezit 
de nationaliteit van dat land. Verzoeker woon! sedert 1946 
hier te lande. Hij is gehuwd met een Nederlandse vrouw en 
verdient als timmerman het brood voor zich en <ie zijnen. 

Onder 15 wordt genoemd de verzoeker van !ndonesisch-Chi-
nese herkomst Tjong Han Siem. Hij werd in 193') te Bandoeng 
geboren. Verzoekers vader, die inmiddels reeds tot Nederlander 
is genaturaliseerd, verkreeg in 1938 gelijkstelling met Europea-
nen. Adressant woont sedert 1955 in ons land. Hij studeerde 
medicijnen aan de Vrije Universiteit te Amsterdaiii en behaalde 
in 1962 het artsdiploma. Verzoeker is als wetenschappelijk amb-
tenaar bij de afdeling Bacteriologie der medische faculteit van 
genoemde universiteit werkzaam. 

De staatloze verzoeker Koert Smidt, genoemd onder 16, 
werd in 1903 te Haren in Groningen geboren uit van origine 
Duitse ouders. Adressant heeft nimmer buitenslands gewoond. 
Hij is met een Nederlandse vrouw gehuwd. Als bureauchef bij 
een verzekeringsmaatschappij heeft hij een bestaan. 

Onder 17 wordt genoemd de Duitse verzoeker Hermann 
Josef Schmitt. Hij werd in 1934 te Betzdorf-Bruche (Duitsland) 
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geboren. Sedert 1955 woont hij hier te lande. Hij is met een 
Nederlandse vrouw gehuwd. Adressant is mijnwerker van 
beroep. 

De onder 18 voorgedragen Hongaarse verzoeker Ernö Varga, 
werd in 1931 te Per in Hongarije geboren. Adressant vluchtte 
eind 1956 uit Hongarije naar Oostenrijk en kwam korte tijd 
later naar Nederland. Sedertdien heeft hij steeds hier gewoond. 
Als controleur bij een verwarmings- en regelapparaturenbedrijf 
verdient hij zijn brood. 

Paul Weber, de verzoeker, genoemd onder 20, werd in 1903 
te Elberfcld in Duitsland geboren. Hij bezit de Duitse natio-
naliteit. Verzoeker is van 1935 at' onafgebroken woonachtig in 
Nederland. Hij is met een Nederlandse vrouw gehuwd en voor-
ziet als machinaal houtbewerker in het gezinsonderhoud. Onder 
19 en 21 worden voorgedragen verzoekers meerderjarige kin-
deren Marinus Kar! en Paulina Berta. Beiden werden te Ilpen-
dam geboren en hebben nimmer in het buitenland gewoond. 

Marinus Karl Weber is werkzaam als chauffeur. Zijn zuster is 
thans niet tot het verrichten van arbeid in staat. In haar onder-
houd wordt voorzien. 

De Hongaarse verzoekers, genoemd onder 3, 6 en 18, de 
Tsjechische verzoeker, genoemd onder 8, de Poolse verzoekster, 
genoemd onder 12, en de verzoeker, genoemd onder 14, die het 
burgerschap van Malaysia bezit, zullen door de voorgestelde 
naturalisatie hun huidige nationaliteit niet verliezen. Ten aan-
zien van de overigen geldt dat zij na naturalisatie niet van 
dubbele nationaliteit zullen zijn. De hiervoor onder 14 genoem-
de verzoeker heeft zich bereid verklaard na de totstandkoming 
van zijn naturalisatie afstand te doen van het staatsburgerschap 
van Malaysia. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 


