
Zitting 1967-1968 - 9 6 4 5 
Naturalisatie van de Angst, Anton Barend Christiaan 
en 27 anderen 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten 1) ten aanzien van de verzoeken om naturali-
satie van de Angst, Anton Barend Christiaan en 27 anderen, 
moge de ondergetekende het volgende aantekenen. 

De onder 4, 9, 11, 15, 20, 22, 24 en 27 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-
hcden verkeren waardoor betaling van het wettelijk verschul-
digde bedrag redelijkerwijs niet kan worden verlangd; de overi-
gen billijkheidshalve, omdat zij als minderjarigen destijds van 
rechtswege begrepen zijn geweest in de optie door hun wette-
lijke vertegenwoordigers uitgebracht voor de Indonesische 
nationaliteit. 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ten aanzien 
van de verzoeksters, genoemd in artikel 1, onder 4, 9, I I , 20 
en 22, de positie op het stuk van namen te regelen. 

De in artikel 1, onder 28, voorgedragen minderjarige is ge-
boren uit het huwelijk van Johannes Cornelis Adolf Winia en 
Ilse Klein. De vader, Nederlander door geboorte, opteerde in 
1951 voor de Indonesische nationaliteit waardoor het toen 
reeds geboren kind eveneens de Nederlandse nationaliteit ver-
loor. Het huwelijk van de ouders werd in 1958 door echtschei-
ding ontbonden, waarbij de moei.'ar met de zorg over het kind 
werd belast. De moeder herkreeg het Nederlanderschap door 
middel van een door haar gedane kennisgeving. In juni 1967 
hertrouwde de moeder met een Nederlander. Sedert januari 
1967 verblijft de voorgedragene met zijn moeder en stiefvader 
in ons land. De vader verblijft vermoedelijk in Indonesië. Het 
komt de ondergetekende gewenst voor dit kind, dat in een 
Nederlands milieu wordt opgevoed, het Nederlanderschap 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 diens naturalisatie wordt eveneens 
geen betaling verlangd. 

Twee minderjarige kinderen van de verzoeker, genoemd in 
artikel 1, onder 6, verblijven in Indonesië. In artikel 2 wordt 
bij uitdrukkelijke wetsbepaling het Nederlanderschap aan deze 
kinderen onthouden. 

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

De Minister van Justitie, 
C. H. F. POLAK. 

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


