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Naturalisatie van Cheng, Yuk Lun en 29 anderen
MEMORIE VAN TOELICHTING
Nr. 3

Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen
ambtsberichten l) ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie
van Yuk Lun Cheng en 29 anderen, moge de ondergetekende
het volgende aantekenen.
Alle voorgedragenen zijn woonachtig in Suriname en zijn in
de Surinaamse samenleving opgenomen.
De onder 2, 5, 7, 9, 15, 19, 22 en 26 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 voorgedragen. Voor zoveel nodig wordt ten aanzien van hen afgeweken van het in de wet bepaalde met betrekking tot de duur
van woonplaats in het Koninkrijk (artikel 3, vijfde lid, aanhef
en onder 2e, van de wet op het Nederlanderschap).
Van de verzoekers genoemd onder 10, 16 en 29, verblijven
minderjarige kinderen in Hongkong. In verband hiermede
worden deze kinderen in artikel 2 uitgesloten van medenaturaüsatie. Verzoekers hebben met deze uitsluiting ingestemd.
Onder 1 wordt voorgedragen de Chinese verzoeker Yuk
Lun Cheng, die in 1929 te Hongkong werd geboren. Adressant woont van 1960 af in Suriname. Hij is gehuwd met een
eveneens Chinese vrouw en voorziet als winkelier in het gezinsonderhoud.
De Chinese verzoeker Fong Yie Chin, genoemd onder 3.
werd in 1925 te Kanton in China geboren. Hij verblijft sedert
1947 in Suriname. Verzoeker is met een Nederlandse vrouw
gehuwd en werkt als horlogemaker.
Youk Foo Chin, de onder 4 genoemde Chinese verzoeker,
werd in 1915 te Hongkong geboren. In 1938 vestigde hij zich
in de Nederlandse Antillen, vanwaar hij in 1959 naar Suriname
vertrok. Sedertdien is hij daar te lande woonachtig. Zijn echtgenote bezit eveneens de Chinese nationaliteit. Adressant is
winkelier.
Woo Choy, genoemd onder 6, werd in 1937 in Kwantung
(China) geboren. Hij bezit de Chinese nationaliteit. Sedert
1961 woont hij in Suriname. Als goudsmid verdient adressant
het brood voor zich en de zijnen. Zijn vrouw bezit eveneens
de Chinese nationaliteit.
A You Ho, voorgedragen onder 8, werd in 1926 in Kwantung geboren. Deze Chinese verzoeker woont van 1959 af in
Suriname. Hij is met een Chinese vrouw gehuwd en is werkzaam als winkelier.
De onder 10 genoemde Chinese verzoeker Koon Sau Ho,
werd in 1924 in Kwantung geboren. Sedert 1960 is hij in
Suriname gevestigd. Adressant verschaft zich als fotograaf
een bestaan.
De Britse verzoekster Carmen Petronella Hymans Johnson,
werd in 1926 te Georgetown (Guyana) geboren als dochter
van een Brit en een Nederlandse vrouw. Sinds haar derde
levensjaar woont zij in Suriname. Als directie-secretaresse
voorziet zij in haar levensonderhoud.
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) De ingewonnen ambtsberichten zijn met de overige bij deze memorie
van toelichting overgelegde stukken nedergelegd ter griffie, ter inzage van
de leden.

De Belgische verzoeker Maurice Emile Léon Knockaert,
genoemd onder 12, werd in 1941 te Etterbeek in België geboren uit het huwelijk van een Belg en een Nederlandse vrouw.
Sedert 1945 woont adressant, die met een Nederlandse vrouw
is gehuwd, in het Koninkrijk. Als technicus voorziet hij in
het onderhoud van zich en de zijnen.
De Chinese verzoeker Kiem Tsoen Lie, genoemd onder 13.
werd in 1933 te Hongkong geboren. Hij woont van 1948 af
in Suriname. Als importeur heeft hij genoegzame inkomsten.
Paw Pin Lie, genoemd onder 14, werd in 1925 in Kwantung geboren en bezit de Chinese nationaliteit. Sedert 1947
woont hij in Suriname. Ook zijn vrouw bezit de Chinese
nationaliteit. Als goudsmid verdient hij het brood voor zich
en zijn gezin.
Onder 16 wordt genoemd de Chinese verzoeker Woe Kin
Lie, die in 1918 in Kwantung werd geboren. Ook hij woont
van 1947 af in Suriname. Adressant is fotograaf.
De Britse verzoeker Philip Alexander Lalljie, genoemd
onder 17, werd in 1898 te Berbice (Guyana) geboren. Sedert
1929 houdt hij verblijf in Suriname. Adressant is met een
Nederlandse vrouw gehuwd en is werkzaam als handelaar.
Julio Philip Nobrega, de onder 18 genoemde Britse verzoeker, werd in 1905 te Georgetown (Guyana) geboren. Hij
is van 1941 af woonachtig in Suriname. Adressant voorziet
als administrateur in het onderhoud van zich en zijn eveneens
Britse echtgenote.
Lucius O'Brien, genoemd onder 20, werd in 1920 te Djatinegara in Indonesië als Nederlander geboren. In 1947 behaalde
hij het diploma civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool
te Bandoeng. Adressant verloor zijn Nederlandse en verkreeg
de Indonesische nationaliteit als gevolg van de door hem in
1951 afgelegde optieverklaring. Sedert 1966 woont hij in het
Koninkrijk. Hij is met een van origine Nederlandse vrouw
gehuwd en is werkzaam als ingenieur bij het Ministerie van
Openbare Werken en Verkeer.
Stanislaus Oscar Cuthbert Selman, de onder 21 genoemde
Britse verzoeker, werd in 1894 te Georgetown in Guyana
geboren. Al meer dan veertig jaren woont adressant in Suriname. Zijn echtgenote bezit eveneens de Britse nationaliteit.
Adressant is vertaler.
Onder 23 wordt voorgedragen de Britse verzoeker Chaitram
Singh, die in 1904 te Georgetown werd geboren. Van 1926
af woont hij in Suriname. Adressant verschaft zich als koopman een bestaan.
Tien Sheng Tiao, de Chinese verzoeker, genoemd onder
24, werd in 1927 in Kwantung geboren. Hij woont sedert
1937 in Suriname. Adressant is met een Nederlandse vrouw
gehuwd en voorziet als winkelier in het gezinsonderhoud.
Koen Chcong Tjin, genoemd onder 25, werd in 1937 in
Kwantung geboren en woont van 1957 af in Suriname. Verzoeker en zijn echtgenote bezitten de Chinese nationaliteit.
Adressant is winkelier.
Kon Joen Tjin, genoemd onder 27, werd in 1929 in Kwanlung geboren. Van 1948 af woont hij in Suriname. Adressant
die de Chinese nationaliteit bezit, is met een Nederlandse
vrouw gehuwd. Ook hij is werkzaam als winkelier.
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De Chinese verzoeker Wong Kam Tsang, genoemd onder
28, werd in 1936 in Kwanlung geboren. Sedert 1957 verblijft
hij in Suriname. Als winkelklerk voorziet hij in zijn levensonderhoud.
Ping Fuh Tseng, genoemd onder 29, werd in 1925 in Kanton geboren. Hij is sedert 1936 in Suriname gevestigd. Adressant is van Chinese, zijn vrouw van Nederlandse origine. Hij
is werkzaam als winkelier.
De Britse verzoeker Jerome Wells, genoemd onder 30.
werd in 1913 op St. Lucia (Verenigd Koninkrijk en Koloniën)
geboren. Sedert 1951 woont hij in Suriname. Adressant is met

een Nederlandse vrouw gehuwd en werkt als arbeider bij de
Geologische Mijnbouwkundige Dienst.
De Britse verzoekers zullen door de voorgestelde naturalisatie hun huidige nationaliteit niet verliezen. Zij hebben zich
bereid verklaard na de totstandkoming van hun naturalisatie
afstand te doen van de Britse nationaliteit.
De Minister van Justitie,
C. H. F. POLAK.

