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en 20 anderen 
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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten l) ten aanzien van de verzoeken om naturali-
satie van Waldenar Gottfried von der Ahé en 20 anderen, 
moge de ondergetekende het volgende aantekenen. 

Met afwijking van het in de wet op het Nederlander-
schap omtrent de betaling bepaalde (artikel 3, tweede lid 
en vijfde lid, aanhef en onder 3e) worden voor kosteloze 
naturalisatie voorgedragen: de verzoeker genoemd onder 8, 
omdat hij Nederlandse militaire dienst heeft verricht; de 
verzoeker genoemd onder 14, omdat hij tot voor kort door 
de administratie als Nederlander werd aangemerkt en de 
verzoekster genoemd onder 19, op grond van hierna te noe-
men redenen. 

Onder 1 wordt voorgedragen de Duitse verzoeker Wal-
denar Gottfried von der Ahé. Hij werd in 1924 te Tjepoe 
in Indonesië geboren. Hij woont van 1956 af in Nederland 
en is met een Nederlandse vrouw gehuwd. Adressant voor-
ziet als kantoorbediende in het gezinsonderhoud. Van de 
gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de spelling van zijn 
voornamen vast te stellen. 

De Hongaarse verzoekster Edit Danczinger, genoemd 
onder 2, werd in 1910 te Boedapest geboren. Zij verblijft 
sedert 1958 in ons land. Als caissière in een warenhuis 
verschaft zij zich een bestaan. 

Onder 3 wordt genoemd de Britse minderjarige Nicolaas 
Peter Duncan. Hij werd in 1953 te Paisley in Schotland 
geboren als zoon van een Brit en een van origine Neder-
landse vrouw. Met zijn moeder kwam hij in 1960 herwaarts 
en sedertdien heeft hij hier te lande gewoond. Hij studeert 
economie; in zijn onderhoud wordt voorzien. Bij deze natu-
ralisatie wordt afgeweken van het wettelijk vereiste van 
meerderjarigheid (artikel 3, vijfde lid, aanhef en onder Ie, 
van de hiervoor reeds genoemde wet op het Nederlander-
schap). De ondergetekende meent dat daartoe voldoende 
aanleiding bestaat. 

Elardus Erasmus, genoemd onder 4, werd in 1932 te 
Pretoria (Zuid-Afrika) geboren. Hij bezit de Zuidafrikaan-
se nationaliteit. Van 1964 af woont hij in Nederland; voor-
dien verbleef hij hier van 1951 tot 1957. Adressant is met 
een Nederlandse vrouw gehuwd. Hij heeft zowel in zijn 
geboorteland als hier te lande universitair onderwijs geno-
ten en voorziet als tandarts in het onderhoud van zich en 
de zijnen. 

De Duitse verzoeker Johann Leonard Hamacher, ge-
noemd onder 5, werd in 1931 te Tudderen (Duitsland) ge-
boren; hij woont van 1949 af in Nederland. Adressant is 
met een Nederlandse vrouw gehuwd en voorziet als schil-
der in het levensonderhoud van zich en zijn gezin. 

De Guyanese verzoeker Kalil Oodin Janali, genoemd on-
der 6, werd in 1923 te Crabwood Creek in Guyana gebo-
ren. Hij vestigde zich in 1949 in Suriname en kwam van-
daar in 1970 naar Nederland. Hij is werkzaam als fabrieks-
arbeider. 

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

Franciszek Lipka, genoemd onder 7, werd in 1923 te 
Klonowa in Polen geboren. Hij is van Poolse afstamming. 
Van 1943 tot 1945 werkte hij als dwangarbeider in Duits-
land; na de Duitse capitulatie verrichtte hij bewakingsdien-
sten voor het Amerikaanse leger. Sedert 1947 is hij onaf-
gebroken in Nederland woonachtig. Adressant is met een 
Nederlandse vrouw gehuwd. Hij is mijnwerker. 

De staatloze verzoeker Albcrt Lö her, genoemd onder 
8, werd in 1885 te Schmidthalze in Duitsland geboren. 
Sinds zijn derde levensjaar woont hij zonder onderbreking 
hier te lande. Adressant, die weduwnaar van een Nederland-
se vrouw is, heeft destijds bij de Koninklijke Landmacht ge-
diend. Hij is werkzaam geweest als kapper en geniet thar.s 
ouderdomspensioen. 

De onder 9 voorgedragen Marokkaanse verzoeker Ahmed 
Louchahi werd in 1943 te Casablanca in Marokko geboren. 
Van begin 1965 af verblijft hij in ons land. Zijn vrouw is 
Nederlandse. Adressant verdient als elektromonteur het 
brood voor zich en de zijnen. 

De verzoekster Barbara Lina May, genoemd onder 10, 
bezit de Duitse nationaliteit. Zij werd in 1949 te Burgrie-
den in Duitsland geboren en woont sedert 1964 in ons 
land. Adressante is voornemens een betrekking als secre-
taresse te vervullen. 

De onder 11 genoemde Canadese verzoeker Johannes 
Edward Meisner werd in 1947 te Halifax (Canada) ge-
boren. Hij woont sedert 1953 in Nederland. Als bankem-
ployé verdient hij zijn brood. 

Hans Maarten Muths, de onder 12 genoemde Duitse ver-
zoeker, werd in 1942 te Ermelo geboren uit het huwelijk 
van een Duitse man en een van origine Nederlandse 
vrouw. Nog in hetzelfde jaar vertrok hij met zijn ouders 
naar Duitsland, van waar hij in 1965 met het gezin van 
zijn ouders weer naar Nederland terug keerde. Adressant 
is werkzaam als bankemployé. 

Juana Ochoa Moreno, de verzoekster genoemd onder 13, 
werd in 1916 te Madrid in Spanje geboren. Zij verkreeg 
toen de Spaanse nationaliteit. In 1958 trad zij in het huwe-
lijk met een Oostenrijker, waardoor zij de Oostenrijkse na-
tionaliteit verkreeg welke zij thans nog bezit. Adressante 
verblijft van 1955 af in ons land. Zij is werkzaam als fa-
brieksarbeidster. 

De Duitse aanvrager Jan Adrieanus den Ouden, genoemd 
onder 14, werd in 1946 te München (Duitsland) geboren. 
Van zijn tweede jaar af woont hij in ons land. Hij is met 
een Nederlandse vrouw gehuwd en werkt als kantoorbe-
diende. Adressant stond tot voor kort ten onrechte als Ne-
derlander te boek en heeft als gevolg daarvan dienstplicht 
in het Nederlandse leger vervuld. 

Bedros Seyhan, genoemd onder 15, werd in 1922 te Is-
tanboel geboren. Hij bezit de Turkse nationaliteit. Adres-
sant woont sedert 1963 in ons land en is gehuwd met een 
eveneens Turkse vrouw. Als magazijnbediende voorziet hij 
in het gezinsonderhoud. Verzoeker is van Armeense afstam-
ming en bezat oorspronkelijk de geslachtsnaam „Apraha-
mian". Deze naam is later gewijzigd in de Turkse naam 
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„Seyhan". Op zijn verzoek wordt hij thans weer in het bezit 
van zijn oorspronkelijke familienaam gesteld. 

De Indonesische verzoeker Hong Tjoen Souw, genoemd 
onder 17, werd in 1908 te Tanggerang (Indonesië) gebo-
ren. Adressant, die vroeger reeds enige perioden in Ne-
derland verbleef, woont sedert begin 1968 in ons land. Hij 
heeft aan de Rijksuniversiteit te Leiden rechten gestudeerd 
en is thans werkzaam als juridisch adviseur bij een handels-
onderneming. Bij zijn naturalisatie wordt afgeweken van het 
in meergenoemde wet op het Nederlanderschap bepaalde 
met betrekking tot de duur van woonplaats in het Konink-
rijk (artikel 3, vijfde lid, aanhef en onder 2e). De onder-
getekende is van oordeel dat daartoe genoegzame redenen 
zijn. 

De Duitse verzoekster Antonie Sofie Gertrud Steinhage, 
genoemd onder 18, werd in 1917 te Lügde in Duitsland ge-
boren. Zij woont sedert 1939 in Nederland. Adressante is 
beeldend kunstenares. 

De verzoekster Eva Maria Tulenda, genoemd onder 19, 
werd in 1913 te Berlijn geboren en verkreeg bij geboorte 
de Duitse nationaliteit. In 1942 trouwde zij met de staat-
loze oud-Nederlander Carel Gerard Besem. Door dit huwe-
lijk werd adressante eveneens staatloos. Behoudens de pe-
riode 1956 tot 1960 woont zij van 1945 af in Nederland. 
Haar man is inmiddels op grond van de wet van 30 juli 
1953, Stb. 363, in het Nederlanderschap hersteld. In deze 
naturalisatie kon verzoekster niet delen. In verband hicr-

mede wordt zij thans voor kosteloze naturalisatie voorge-
dragen. 

De onder 20 voorgedragen Zuidafrikaanse verzoekster 
Maria Nicoletta Visser werd in 1914 te Pretoria geboren. 
Behoudens de jaren 1945 tot 1951, woont zij van 1920 af 
in Nederland. Adressante is werkzaam als directie-secreta-
resse. 

De Bulgaarse verzoeker Gueorgui Voïnescou, genoemd 
onder 21, werd in 1926 te Sofia in Bulgarije geboren. Hij 
verblijft sedert 1965 in ons land. Als magazijnbeheerder ver-
schaft hij zich een bestaan. Verzoekers minderjarige dochter 
verblijft bij haar moeder in Bulgarije. In verband daarmede 
wordt dit kind in artikel 2 uitgesloten van medenaturalisa-
tie. Adressant heeft met deze uitsluiting ingestemd. 

De Hongaarse verzoekster genoemd onder 2, de Britse 
voorgedragene onder 3, de Guyanese verzoeker genoemd 
onder 6, de Marokkaanse verzoeker genoemd onder 9, de 
Turkse verzoekers genoemd onder 15 en 16 en de Bulgaarse 
verzoeker genoemd onder 21 zullen door de voorgestelde 
naturalisatie hun huidige nationaliteit niet verliezen. Ten 
aanzien van de overigen geldt dat zij na naturalisatie niet 
van dubbele nationaliteit zullen zijn. De hiervoor genoemde 
Guyanese, Marokkaanse en Turkse verzoekers hebben zich 
bereid verklaard t.z.t. om ontslag uit hun staatsverband te 
zullen verzoeken. 

De Staatssecretaris van Justitie, 

K. WIERSMA. 


