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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten 1) ten aanzien van de verzoeken om natura-
lisatie van Benjamin Franklin Stanford Alling en 29 anderen, 
moge de ondergetekende 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 1, 2, 5, 9, 10, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 en 24, die uit Indonesië af-
komstig zijn, omdat zij door de in 1949 in Indonesië gewijzig-
de staatkundige verhoudingen de Nederlandse nationaliteit bui-
ten hun wil hebben verloren; de verzoeker, genoemd onder 
4, omdat hij tot voor kort door de administratie als Neder-
lander werd aangemerkt; de verzoekers, genoemd onder 13 
en 28, overeenkomstig de gebruikelijke gedragslijn ten aanzien 
van personen, die meerderjarig werden tijdens de behandeling 
van het naturalisatieverzoek van hun vader. 

De verzoekers, genoemd onder 7, 8, 12, 26 en 27, die ook 
afkomstig zijn uit Indonesië, worden zekerheidshalve voor natu-
ralisatie in aanmerking gebracht. Het is nl. niet uitgesloten 
dat zij het Nederlanderschap bezitten, doch volledige zeker-
heid hieromtrent bestaat niet. Teneinde twijfel over hun natio-
naliteit in de toekomst te voorkomen, wordt hun kosteloos 
het Nederlanderschap door naturalisatie verleend. Daarbij 
wordt voor zoveel nodig afgeweken van het in de wet op het 
Nederlanderschap omtrent de duur van de woonplaats in 
het Koninkrijk bepaalde (artikel 3, vijfde lid, aanhef en on-
der 2e). 

Ook ten aanzien van de verzoekers, genoemd onder 1, 2, 
3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 en 25, 
wordt van dit wettelijk vereiste afgeweken. Al deze verzoekers 
zijn afkomstig uit Indonesië en kunnen geacht worden vol-
doende te zijn aangepast aan de Nederlandse samenleving. 
Ten aanzien van de onder 23 bedoelde verzoekster dient daar-
bij rekening te worden gehouden met haar hoge leeftijd, welke 
omstandigheid naar zijn oordeel ook een afwijking van 
het wettelijk vereiste inzake de verblijfstermijn rechtvaardigt. 

De onder 3, 6, 8, 11, 22, 25, 27 en 30, genoemde gehuwde 
vrouwen stellen evenals hun in het wetsontwerp genoemde 
echtgenoten prijs op het bezit van het Nederlanderschap. 
Aangezien zij deze staat niet kunnen verkrijgen door het doen 
van een kennisgeving, worden zij voor naturalisatie voorge-
dragen. 

De onder 2, 5, 9, 10, 17, 18 en 24, voorgedragen ver-
zoekers kunnen na de totstandkoming van hun naturalisatie 
aanspraak maken op uitbetaling van pensioen. 

Onder 2 wordt voorgedragen de Indonesische verzoeker 
Willem Barth Frederik Hendrik Alling, die in 1909 te Menado 
(Indonesië) werd geboren. In 1931 werd hij met Europeanen 
gelijkgesteld. Hij heeft in het Koninklijk Nederlandsch-Indische 
Leger gediend en was in het voormalig Nederlandsch-Indië 
en later in Indonesië werkzaam in overheidsdienst, laatstelijk 
als Iandrechter. Sedert begin 1965 woont hij in ons land. Adres-
sant is gehuwd met een eveneens Indonesische vrouw en is 

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

thans werkzaam als schrijver A bij het Parket van de Officier 
van Justitie te Amsterdam. Verzoekers zoon Benjamin Frank-
lin Stanford, die in 1944 te Paree (Indonesië) werd geboren, 
wordt genoemd onder 1. Deze zoon is in de rang van schrij-
ver werkzaam bij bovengenoemd parket. 

De verzoeker Hendrik Maria Clemens, genoemd onder 
4, werd in 1899 te Sittard geboren als zoon van een Belg 
en een van origine Nederlandse vrouw. Tot voor kort werd 
adressant, die sinds zijn geboorte in ons land woont, als 
Nederlander aangemerkt; thans is echter gebleken dat hij de 
Belgische nationaliteit bezit. Hij is werkzaam geweest als mijn-
werker en geniet thans pensioen. 

De Indonesische verzoeker Willem Cumaunang, genoemd 
onder 5, werd in 1903 te Soerabaja geboren. In 1922 werd 
hij met Europeanen gelijkgesteld. Verzoeker is dertig jaren 
werkzaam geweest als waterstaatsambtenaar, laatstelijk als 
praktijk-ingenieur. Sedert eind 1964 woont hij in ons land. 
Als kantoorbediende voorziet hij in het gezinsonderhoud. 

Bertus Deuning, de onder 7 voorgedragen verzoeker, werd 
in 1933 in Magelang (Indonesië) geboren. Hij woont sedert 
1964 hier te lande. Als machinemonteur verdient hij het 
brood voor zich en zijn gezin. 

Alfred Dumais, de Indonesische verzoeker, genoemd onder 
9, werd in 1900 te Rangkasbitoeng (Indonesië) geboren. Hij 
werd in 1924 gelijkgesteld met Europeanen. In Nederlandsch-
Indië, later in Indonesië, was hij in overheidsdienst werk-
zaam. Van 1964 af verblijft hij in Nederland. Adressant, die 
gehuwd is met een van oorsprong Nederlandse vrouw, werkt 
als handarbeider op een sociale werkplaats. 

Hendrik Elias, genoemd onder 10, werd in 1908 te Tanah-
wangko (Indonesië) geboren. Hij bezit de Indonesische natio-
naliteit. Adressant was van 1926 tot 1961 ambtenaar bij het 
Departement van Financiën. Hij woont sedert begin 1965 in 
ons land. In het onderhoud van verzoeker en zijn vrouw 
wordt voorzien. 

Magdalena Isabella de Fretes, genoemd onder 12, werd in 
1923 op Ambon geboren. Zij woont sedert 1962 hier te lande. 
In het onderhoud van adressante, die in verband met haar 
gezondheidstoestand niet werkt, wordt voorzien. 

De Hongaarse verzoeker Paulus Franciscus Hajos, voor-
gedragen onder 13, werd in 1944 te Beverwijk geboren als 
zoon van een Hongaarse vader en een van origine Neder-
landse moeder. Hij heeft nimmer in het buitenland gewoond. 
Adressant, die als onderwijzer werkzaam is, werd meerderjarig 
enige dagen voor de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 
1965, Stb. 21, waarbij zijn vader genaturaliseerd werd. 

De Indonesische verzoeker Kian Kie Han, genoemd onder 
14, werd in 1905 te Pasoeroean (Indonesië) geboren. In 1948 
vestigde hij zich in Nederland en sedert 1955 is hij woonachtig 
in Parijs. Als koopman en industrieel heeft hij ruime inkonv 
sten. 

De verzoeker Eduard Jansen, genoemd onder 15, werd in 
1938 te Djakarta (Indonesië) geboren. Zijn vader werd in 
1939 gelijkgesteld met Europeanen. Adressant woont sedert 
1947 in Nederland. Tot voor kort werd hij als Nederlander 
aangemerkt. Na het behalen van het einddiploma H.T.S. trad 
verzoeker vrijwillig in militaire dienst. Hij is thans eerste luite-
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nant bij de Koninklijke Luchtmacht. Adressant is gehuwd met 
een Nederlandse vrouw. 

De onder 16 voorgedragen Indonesische verzoekster Suzette 
Eglantine Joseph, werd in 1897 te Depok geboren. In 1930 
werden de bepalingen voor Europeanen op haar van toepas-
sing verklaard. Sedert 1962 woont zij in ons land. In het on-
derhoud van adressante, die in een bejaardencentrum ver-
blijft, wordt voorzien. 

Onder 17 wordt voorgedragen de Indonesische verzoeker 
Hendrik Gijsbert Nanlohy, die in 1901 op Ambon werd ge-
boren. Zijn vader was in 1897 gelijkgesteld met Europeanen; 
zijn moeder bezat voor haar huwelijk het Nederlanderschap. 
Adressant heeft als beroepsmilitair gediend in het Koninklijk 
Nederlandsch-Indische Leger, laatstelijk in de rang van ser-
geant. Hij woont sedert 1964 in ons land. Zijn vrouw is van ori-
gine Nederlandse. In het gezinsonderhoud wordt voorzien. 

Willem Theodoor Nunumete, de onder 18 genoemde Indo-
nesische verzoeker, werd in 1917 te Soerabaja geboren. Op zijn 
vader waren in 1903 de bepalingen voor Europeanen van toe-
passing verklaard. Adressant is werkzaam geweest als P.T.T.-
ambtenaar. Hij is gehuwd met een van oorsprong Nederlandse 
vrouw en verblijft sedert 1964 hier te lande. In het onderhoud 
van verzoeker en zijn gezin wordt voorzien. 

De verzoekster Hetty Reeb, genoemd onder 19, werd in 1922 
te Tangerang (Indonesië) geboren. In januari 1950 vestigde 
zij zich in het toenmalige Nederlands-Nieuw-Guinea, vanwaar 
zij in 1953 herwaarts kwam. Adressante, die tot voor kort als 
Nederlander werd aangemerkt, is werkzaam als naaister. 

De Indonesische verzoeker Abdul Aziz Ressang, genoemd 
onder 20, werd in 1923 te Raha Boeton (Indonesië) geboren. 
In 1946 kwam hij naar Nederland. Hij studeerde met goed 
gevolg diergeneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 
In 1956 keerde hij terug naar zijn geboorteland. Hij was daar 
te lande werkzaam als hoogleraar. Sedert 1963 woont hij weer 
in ons land. Adressant is gehuwd met een Nederlandse vrouw. 
Verzoeker is thans als wetenschappelijk hoofdambtenaar ver-
bonden aan het Centraal Diergeneeskundig Instituut. 

De Indonesische verzoeker Theodorus Anthonij Sahureka, 
genoemd onder 21, werd in 1890 op Ambon geboren. In 1916 
werd hij met Europeanen gelijkgesteld. Met zijn eveneens Indo-

nesische echtgenote kwam hij in 1964 naar ons land. Ver-
zoeker en zijn vrouw verblijven in een bejaardentehuis. In 
hun onderhoud wordt voorzien. 

De verzoekster, bekend als Salsih, wordt genoemd on-
der 23. Zij werd omstreeks 1887 te Bandoeng geboren en 
woont van maart 1965 af in ons land. In het onderhoud van 
adressante wordt voorzien door haar kinderen, die de Neder-
landse nationaliteit bezitten. Van deze gelegenheid wordt ge-
bruik gemaakt om haar positie op het stuk van namen te rege-
len. 

Franciscus Xaverius Sengkey, de onder 24 voorgedragen 
Indonesische verzoeker, werd in 1903 te Menado geboren. 
Adressant is van 1923 tot 1960 in overheidsdienst werkzaam 
geweest. Hij is sedert juni 1965 in ons land woonachtig. In 
het onderhoud van adressant en zijn echtgenote wordt thans 
nog voorzien. 

Piet Tjan, de verzoeker, genoemd onder 26, werd in 1940 
te Soerabaja geboren. Sedert 1964 woont hij in ons land. Als 
fabrieksarbeider verdient hij het brood voor zich en de zijnen. 
Het is niet uitgesloten dat hij het Nederlanderschap bezit. 
Verzoeker staat algemeen bekend onder de geslachtsnaam 
„Krahmer"; ten rechte voert hij echter de geslachtsnaam 
„Tjan". De ondergetekende meent dat er aanleiding is aan 
verzoeker naamsverandering te verlenen. Van de gelegenheid 
wordt tevens gebruik gemaakt ten aanzien van verzoekers 
echtgenote de positie op het stuk van namen te regelen. 

De Hongaarse verzoeker Ernö Weil, genoemd onder 29, 
werd in 1915 te Tapiosüly in Hongarije geboren. Hij woont 
sedert eind 1956 in Nederland. Zijn vrouw is eveneens van 
Hongaarse afkomst. Adressant, die in het bezit is van het 
Hongaarse diploma scheikundig ingenieur, is werkzaam als 
chemicus. Zijn zoon Andras Laszlo Weil, die in 1943 te Boeda-
pest werd geboren, wordt genoemd onder 28. Deze zoon 
is thans vrijwillig in dienst bij de Koninklijke Landmacht. 

Met uitzondering van de Hongaarse verzoekers, genoemd 
onder 13, 28, 29 en 30, geldt ten aanzien van alle voorge-
dragenen, dat zij na naturalisatie niet van dubbele nationali-
teit zullen zijn. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 


