
Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten J) ten aanzien van de verzoeken om naturali-
satie van Amiot, Alexis Pierre Victor Charles en 28 anderen, 
moge de ondergetekende het volgende aantekenen. 

De onder 2, 8, 10, 12, 14, 22, 25 en 28 genoemde gehuwde 
vrouwen stellen evenals hun in het wetsontwerp genoemde 
echtgenoten prijs op het bezit van het Nederlanderschap. Aan-
gezien zij deze staat niet door het doen van een kennisgeving 
kunnen verkrijgen worden zij voor naturalisatie voorgedragen. 
Ingevolge het bepaalde in artikel 3, derde lid, van de wet op 
het Nederlanderschap, is voor hun naturalisatie geen recht ver-
schuldigd. De overige verzoekers worden in afwijking van het 
bepaalde bij artikel 3, vierde lid en vijfde lid, aanhef en onder 
3e, van voormelde wet, voor kosteloze naturalisatie voorge-
dragen. De zogenaamde spijtoptanten, omdat zij in omstandig-
heden verkeren waardoor betaling van het wettelijk verschul-
digde bedrag redelijkerwijs niet kan worden verlangd; de 
overigen billijkheidshalve, omdat zij als minderjarigen destijds 
van rechtswege zijn begrepen geweest in de optie door hun 
wettelijke vertegenwoordigers uitgebracht voor de Indonesische 
nationaliteit. 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ten aanzien 
van de verzoeksters, genoemd in artikel 1, onder 25, 28 en 29, 
de positie op het stuk van namen te regelen. 

De in artikel 1, onder 15, 16 en 17, voorgedragen minder-
jarigen zijn geboren uit het huwelijk van Gimirando Constant 
Hinne en Scholastica Maria Ambarijah Tirtodronodiningrat. 
De vader, Nederlander door geboorte, opteerde eind 1950 voor 
de Indonesische nationaliteit, waardoor het toen reeds geboren 
kind eveneens de Nederlandse nationaliteit verloor. De in 1952 
en 1953 geboren kinderen verkregen de Indonesische nationali-
teit door afstamming. In maart 1954 overleed de moeder van 
de kinderen. De vader, die nadien hertrouwd was met een 
Nederlandse vrouw, kwam in november 1959 te overlijden. In 
1960 vertrok de weer Nederlandse geworden stiefmoeder, die 
met de voogdij over de kinderen is belast, naar Nederland. 
Het komt de ondergetekende gewenst voor de kinderen, die 
in een Nederlands milieu worden opgevoed, het Nederlander-
schap te verlenen, met afwijking van het in artikel 3, vijfde lid, 
aanhef en onder Ie, van de wet op het Nederlanderschap, 
omtrent de leeftijd bepaalde. Voor hun naturalisatie wordt 
ook geen betaling verlangd. 

Op grond van de verkregen inlichtingen bestaat er voldoende 
aanleiding om de bij dit ontwerp van wet voorgedragenen het 
Nederlanderschap te verlenen. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 

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


