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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie 
van Henricus Johannes Aarts en 27 anderen, moge de onder-
getekende het volgende aantekenen. 

Met uitzondering van de onder 10, 11, 12 en 13 voorgedra-
genen, zijn allen oud-Nederlanders, die hun oorspronkelijke 
nationaliteit verloren op grond van een van de bepalingen van 
de wet op het Nederlanderschap. 

De verzoekers genoemd onder 5, 16, 25, 26 en 28, verloren 
het Nederlanderschap door de werking van artikel 7, onder 5e, 
van genoemde wet (buiten het Koninkrijk geboren zijnde ge-
durende 10 jaren woonplaats gehad hebben buiten het Ko-
ninkrijk zonder de tot behoud van de Nederlandse nationaliteit 
vereiste kennisgeving te doen); de verzoekers genoemd onder 
1 tot en met 4, 6 tot en met 8, 14, 15, 17 tot en met 24 en 27 
verloren het Nederlanderschap doordat zij in een ander land 
een vreemde nationaliteit verkregen (artikel 7, onder Ie, van 
meergenoemde wet); de verzoekster, genoemd onder 9, ver-
loor haar nationaliteit door huwelijk (artikel 7, onder Ie, 
juncto artikel 5 (oud), van bovengenoemde wet). Onder 10, 
11, 12 en 13 worden voorgedragen de minderjarige kinderen 
uit het huwelijk van de onder 9 genoemde verzoekster met de 
Indonesiër Raden Soepangkat. Dit huwelijk werd in 1965 door 
echtscheiding ontbonden. De kinderen kwamen in 1970 met de 
moeder naar Nederland. De vader verblijft in Indonesië. Op 
verzoek van de moeder worden de kinderen medegenaturali-
seerd. Tevens wordt hun positie op het stuk van namen gere-
geld. 

In artikel 2 wordt een minderjarig kind van de verzoeker 
genoemd onder 21 uitgesloten van medenaturalisatie. Het is de 
bedoeling dat dit kind naar Canada terugkeert. 

Gelet op de ingewonnen ambtsberichten bestaat er vol-
doende aanleiding aan de voorgedragenen het Nederlander-
schap te verlenen. 

De Staatssecretaris van Justitie, 

GROSHEIDE. 


